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Ievads 

Lūgumrakstu komiteja kopumā ir saņēmusi aptuveni 20 lūgumrakstus par gadījumiem, kad 

bērni Anglijā un Velsā nonāk valsts aprūpē un vēlāk tiek nodoti adopcijai bez bioloģisko 

vecāku piekrišanas, proti, tiek veikta tā sauktā adopcija bez piekrišanas vai piespiedu 

adopcija. Anglijas likumā noteikts šādi: „Tiesai ir jāsaņem bērna jebkura vecāka vai 

aizbildņa piekrišana, lai nodotu bērnu adopcijai vai lai izdotu adopcijas rīkojumu attiecībā uz 

bērnu, izņemot, ja tiesa ir pārliecinājusies, ka (..) bērna labklājības interesēs piekrišana nav 

nepieciešama”. 1 Saskaņā ar Lielbritānijas iestāžu sniegto informāciju piekrišana nav 

nepieciešama „bērna interesēs”, taču būtu jāņem vērā arī tas, ka šāda veida adopcijas 

rīkojumu ir ārkārtīgi grūti atcelt (praksē gandrīz neiespējami) un ka pabeigts adopcijas 

process oficiāli un neatsaucami pārtrauc vecāku likumīgās attiecības ar bērnu. Tādējādi var 

tikt radītas ļoti traumatiskas situācijas gan bērniem, gan arī vecākiem.  

Dažos pēdējos gados ir palielinājies tādu lietu skaits, kurās iesaistīti vecāki, kuru 

izcelsmes valsts nav Apvienotā Karaliste, — galvenokārt ģimenes no Austrumeiropas 

(Slovākijas, Latvijas un Bulgārijas). Šis pārrobežu aspekts nodrošina Lūgumrakstu komitejai 

pilnvaras padziļināti izvērtēt 13 no šādiem lūgumrakstiem.  

Daži lūgumrakstu iesniedzēji tika aicināti 2014. gada februārī iepazīstināt ar saviem 

lūgumrakstiem Lūgumrakstu komitejas locekļus. Atbildes sniedza gan Eiropas Komisijas 

dienesti, gan arī Lielbritānijas varas iestādes. Lai iegūtu labāku izpratni par situāciju, Politikas 

departaments pasūtīja ziņojumu „Adopcija bez piekrišanas”, un ziņojuma autore, Kembridžas 

Universitātes doktore Claire Fenton-Glynn, iepazīstināja komiteju ar ziņojumu 2015. gada 

jūlijā.2 Turklāt Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas ziņojums, kas tika publicēts 

2015. gada martā, arī radīja zināmas bažas par situāciju Apvienotajā Karalistē.3  

 

– Īss kopsavilkums par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vienam vai abiem vecākiem 

Pirmais posms, kura laikā tiek izvērtēti bērna labklājības iespējamie apdraudējumi, ietver 

apmeklējumu, ko veic vietējās pārvaldes iestādes (VPI) sociālie darbinieki, un to sniegto 

atbalstu. Pašvaldībām būtu jāsniedz ģimenēm agrīns palīdzības piedāvājums vai attiecīgā 

gadījumā jāizvērtē un jāpiedāvā atbalsts saskaņā ar 1989. gada Likuma par bērniem 17. vai 

37. pantu4. Ja atbalsts šķiet nepietiekams vai ja kāds negaidīts notikums apdraud bērna 

labklājību, bērns var tikt nodots valsts aprūpē. Vietējām pārvaldes iestādēm ir tiesības vērsties 

tiesā ar lūgumu izdot ārkārtas aizsardzības rīkojumus, savukārt policijai ir tiesības izņemt 

bērnus no ģimenēm, lai iestādes varētu nekavējoties rīkoties un aizsargāt bērnus. Vietējās 

pārvaldes iestādes nevar izņemt bērnus no viņu vecāku aprūpes (izņemot gadījumus, kad 

vecāki ir devuši piekrišanu), ja vien tās vispirms saistībā ar attiecīgo lietu nav vērsušās tiesā 

un neiesniedz pieprasījumu izdot aprūpes rīkojumu. Pēc aprūpes rīkojuma izdošanas tiek 

īstenots bērna aprūpes plāns. Ja vietējā pārvaldes iestāde uzskata, ka adopcija ir labākais 

risinājums bērnam, tiesa var izdot izvietošanas rīkojumu. Šis rīkojums dod tiesības nodot 

                                                 
1 2002. gada Likums par adopciju un bērniem, s52. panta 1. punkta b) apakšpunkts. 

2 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/519236/IPOL_STU(2015)519236_EN.pdf  

3 http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewPDF.asp?FileID=21567&lang=en  

4 Sk. prasības, kas izklāstītas: 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/419595/Working_Together_to_Sa

feguard_Children.pdf  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/519236/IPOL_STU(2015)519236_EN.pdf
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewPDF.asp?FileID=21567&lang=en
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/419595/Working_Together_to_Safeguard_Children.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/419595/Working_Together_to_Safeguard_Children.pdf
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bērnu iespējamajiem adoptētājiem, kurus iestāde var izvēlēties pirms adopcijas rīkojuma 

izdošanas. Bioloģiskajam vecākam ar tiesas starpniecību ir tiesības iesniegt lūgumu atcelt 

izvietošanas rīkojumu, pirms adopcija formāli ir stājusies spēkā, taču šādu lūgumu izpilda 

tikai tad, ja tiesa guvusi pārliecību par būtisku apstākļu maiņu. Pēc izvietošanas rīkojuma 

izdošanas bērns pārceļas dzīvot pie iespējamajiem adoptētājiem. Tikai pēc tam, kad bērns 

noteiktu laika periodu ir dzīvojis pie šiem iespējamajiem adoptētājiem, var tikt iesniegts 

pieteikums — arī šajā gadījumā ar tiesu starpniecību — par galīgā adopcijas rīkojuma 

izdošanu. Bioloģiskais vecāks var izteikt iebildumu, tikai pieprasot atļauju tiesām.  

Lūgumraksti  

– Lūgumraksts Nr. 1707/2013, kas iesniegts asociācijas „McKenzie Friends” vārdā par 

adopcijas bez vecāku piekrišanas (piespiedu adopcijas) atcelšanu un ko atbalsta vairāk nekā 

2500 personas (kampaņa); 

– lūgumraksti par iespējamu diskrimināciju valstspiederības un reliģijas dēļ (no ģimenēm 

izņemtie bērni zaudē savu dzimto valodu un reliģisko praksi): lūgumraksti Nr. 18472013, 

Nr. 1852/2013, Nr. 2287/2013, Nr. 1638/2014 (jautājums minēts arī lūgumrakstos 

Nr. 2546/2013 un Nr. 0344/2014); 

– lūgumraksti par bērnu iespējamu ļaunprātīgu izņemšanu no ģimenes bez vecāku 

piekrišanas: lūgumraksti Nr. 2546/2013, Nr. 2498/2013, Nr. 063/2014, Nr. 0344/2014, 

Nr. 1507/2014, Nr. 0195/2015. 

Īsa atskaite par sanāksmēm 

Brauciens 

 

Faktu konstatēšanas brauciens ilga no ceturtdienas, 5. novembra, plkst. 10.30 līdz piektdienai, 

6. novembrim, aptuveni plkst. 13.30. Brauciena mērķis bija panākt, lai delegācijas locekļi 

gūtu labāku priekšstatu par situāciju, apspriežoties ar dažādām ieinteresētajām personām un 

ekspertiem. 

Lūgumrakstu komitejas delegācija, kurā bija 8 personas, tikās ar dažādām ieinteresētajām 

personām un ekspertiem, kuri atklāti dalījās savā pieredzē un nostājā.  

 

Personiskās liecības 

 

Delegācijas locekļiem bija iespēja uzklausīt vairākas papildu liecības par attiecīgajiem 

jautājumiem un tikties ar četrām personām, kuras atbalsta lūgumrakstos pausto viedokli.  

 

• Florence Bellone ir beļģu ārštata žurnāliste, kura strādā Apvienotajā Karalistē, 

pārstāvot RTBF, un ir publicējusi vairākus rakstus par jautājumu, kas saistīts ar bērnu 

ievietošanu audžuģimenēs un nodošanu adopcijai bez vecāku piekrišanas. Viņa veica 

izmeklēšanu kā tā dēvētais Makenzija draugs1, sadarbojoties ar ģimenēm, kuras iesaistītas 

                                                 
1 Ikvienai personai, kas iesaistīta ģimenes tiesību lietā, ko izskata Apvienotās Karalistes tiesā, ir tiesības 

pārstāvēt sevi tiesā (šādām personām nav nepieciešams nolīgt juristu vai advokātu), un persona, kas to izvēlas, 

tiek apzīmēta ar terminu „persona, kas pati sevi pārstāv tiesā”. Personu, kas pati sevi pārstāv tiesā, var pavadīt 

kāda persona, kas tai var sniegt atbalstu, un šādu personu sauc par Makenzija draugu, — šāds nosaukums 

ieviests, pamatojoties uz spriedumu lietā, ar ko 1970. gadā ieviesa attiecīgos principus. Šādas tiesības netiek 
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bērnu aizgādības tiesību pārskatīšanas procesā.  

• Lucy Allan ir jaunievēlēta parlamenta deputāte, kas pārstāv konservatīvos spēkus, kā 

arī Pārstāvju palātas Izglītības komitejas locekle. Viņa ir rīkojusi kampaņas, lai uzsvērtu 

vairākus trūkumus Apvienotās Karalistes bērnu aizgādības tiesību pārskatīšanas procesā, kā 

arī lai aizsargātu ģimenes tiesības gadījumos, kad pieļauta netaisnība bērnu aizsardzībā. Lucy 

Allan īstenoja kampaņu „Ģimene vispirms” pēc tam, kad pati bija saskārusies ar ļaunprātīgu 

rīcību tiesvedībā.  

• John Hemming ir bijušais parlamenta deputāts, kas pārstāvēja liberālos demokrātus. 

Viņš 2006. gadā dibināja organizāciju „Taisnīgumu ģimenēm” — pēc tam, kad ar viņu bija 

sazinājušās vairākas personas, kuras bija saskārušās ar problēmām bērnu aizgādības tiesību 

pārskatīšanas procesā Lielbritānijā. Organizācija „Taisnīgumu ģimenēm” sniedz palīdzību 

personām, kuras saskaras ar problēmām aprūpes sistēmā, piedāvājot tām konsultācijas saistībā 

ar lietu izskatīšanu valsts tiesās un Eiropas Cilvēktiesību tiesā. Organizācija „Taisnīgumu 

ģimenēm” patlaban sniegusi palīdzību saistībā ar vairāk nekā trim tūkstošiem lietu. 

 

• Julie Haines ir organizācijas „Taisnīgumu ģimenēm” direktore. Viņa ir juridiskā 

padomniece ģimenēm, kuras iesaistītas bērnu aizgādības tiesību pārskatīšanas procesā.   

 

Bērnu aizsardzībā iesaistītās iestādes un organizācijas 

 

Darbs bērnu aizsardzības jomā tiek veikts saskaņā ar dokumentu „Sadarbība bērnu 

aizsardzībai — pamatnostādnes par aģentūru sadarbību, lai aizsargātu un veicinātu bērnu 

labklājību”1, ko Izglītības departaments publicēja 2015. gada martā. Šīs ar likumu noteiktās 

pamatnostādnes ir paredzētas tiesību aktos; tās jāievēro, ja vien nav pamatota iemesla to 

nedarīt.  Šīs pamatnostādnes cita starpā jāievēro vietējo pārvaldes iestāžu vadītājiem, bērnu 

aizsardzības dienestu direktoriem, kā arī organizācijām, kuras sniedz pakalpojumus bērniem 

un ģimenēm, tostarp sociālajiem darbiniekiem, policistiem, izglītības iestādēm, nepilngadīgo 

tiesvedības iestādēm un citiem. Lūgumrakstu komitejas locekļi tikās ar turpmāk minētajiem 

pārstāvjiem no labdarības organizācijām, kas sniedz atbalstu vecākiem un bērniem, kuri 

iesaistīti bērnu aizgādības tiesību pārskatīšanas procesā, kā arī ar pārstāvjiem no 

Galvaspilsētas policijas iecirkņa un sociālajiem dienestiem. 

• Anthony Douglas, Bērnu un ģimeņu tiesvedības konsultatīvā un atbalsta dienesta 

(Cafcass) vadītājs, un bērnu aizbildne Sheila Pankhania-Collins; Cafcass ir valsts iestāde, kas 

nav pakļauta nevienam departamentam (NDPB) un kas pārstāv bērnus ģimenes lietās tiesā 

Lielbritānijā. Minētās iestādes darbs aptver aptuveni 120 000 bērnu gadā (vecumā līdz 

18 gadiem). Puse no lietām ir saistītas ar bērniem vecumā līdz 8 gadiem. Kad vietējā 

pārvaldes iestāde pieprasa izvietošanas rīkojumu, tiesa ieceļ Cafcass darbinieku — bērnu 

aizbildni —, kas pārstāv bērna intereses tiesā. 

• Cathy Ashley un Bridget Lindley — attiecīgi Ģimenes tiesību grupas (FRG) vadītāja 

un vadītājas vietniece un galvenā juridiskā padomniece. FRG ir labdarības organizācija, kas 

sniedz konsultācijas ģimenēm (vecākiem un citiem ģimenes locekļiem, kuri audzina bērnus, 

kas nevar palikt mājās) par viņu tiesībām un iespējām gadījumos, kad sociālie darbinieki vai 

                                                                                                                                                         
piešķirtas automātiski, taču tiesnesis var aizliegt personai, kas pati sevi pārstāv tiesā, saņemt Makenzija drauga 

palīdzību tikai patiešām pamatota iemesla dēļ: Sk. šeit: http://courtwithoutalawyer.co.uk/mckenzie-friends.html  

1https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/419595/Working_Together

_to_Safeguard_Children.pdf  

http://courtwithoutalawyer.co.uk/mckenzie-friends.html
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/419595/Working_Together_to_Safeguard_Children.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/419595/Working_Together_to_Safeguard_Children.pdf
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tiesas pieņem lēmumus par viņu bērnu labklājību, ja netiek nodrošinātas bērnu vajadzības, 

bērni ir pakļauti riskam vai jau ir aprūpes sistēmā. 

• Steve Williams — virsnieks un detektīvs struktūrvienībā, kas risina lietas saistībā ar 

dzimumnoziegumiem, seksuālu izmantošanu un vardarbīgu izturēšanos pret bērniem, 

inspektors Jim Cook no Ārkārtas reaģēšanas policijas kontroles vienības un Anthony 

McKeown — inspektors un detektīvs, kurš vada Kamdenas un Aislingtonas vienību saistībā ar 

vardarbīgas izturēšanās pret bērniem izmeklēšanu struktūrvienībā, kas risina lietas saistībā ar 

dzimumnoziegumiem, seksuālu izmantošanu un vardarbīgu izturēšanos pret bērniem 

(SOECA), Galvaspilsētas policijas iecirknī. 

• Bridget Robb — Lielbritānijas Sociālo darbinieku asociācijas vadītāja un Susannah 

Daus no Aislingtonas vietējās pašvaldības sociālā dienesta. 

 

Citu ES dalībvalstu diplomātiskie dienesti 

 

Lūgumrakstu komiteja ir saņēmusi vairākus lūgumrakstus no Bulgārijas un Latvijas 

valstspiederīgajiem. Turklāt Latvijas iestādes nesen ir vērsušās ar sūdzību Apvienotās 

Karalistes parlamentā saistībā ar adopciju bez piekrišanas1. Eiropas Parlamenta deputāti tikās 

ar šādiem Bulgārijas un Latvijas diplomātisko dienestu pārstāvjiem: 

• Solveiga Silkalna — pagaidu lietvede un Inga Sergeiceva — Latvijas vēstniecības 

Apvienotajā Karalistē trešā sekretāre; 

• Maria Anguelieva-Koleva — konsulārā biroja vadītāja un Todor Krastev — Bulgārijas 

vēstniecības Apvienotajā Karalistē Nodarbinātības un sociālo lietu dienesta vadītājs. 

 

Tiesu iestādes 

 

Eiropas Parlamenta deputāti apmainījās ar viedokļiem arī ar personām, kuras tieši iesaistītas 

tiesvedībā: 

 

• godājamais sers James Munby — Anglijas un Velsas Apelācijas tiesas Ģimenes lietu 

departamenta priekšsēdētājs; 

• Naomi Angell — privāti praktizējoša advokāte asociācijā „Likuma sabiedrība”; 

Dorothy Simon — vietējās pašvaldības advokāte asociācijā „Likuma sabiedrība”, kā arī 

Martha Cover — advokāte, kas pārstāv asociāciju „Juristi bērniem”.  

 

Politiskās iestādes  

 

Diemžēl Eiropas Parlamenta deputātiem nebija iespējas tikties nedz ar bērnu un ģimeņu lietu 

valsts ministru Edward Timpson, nedz arī citiem Pārstāvju palātas Izglītības komitejas 

locekļiem (tikai Lucy Allan sniedza pozitīvu atbildi). Neviena no šīm personām brauciena 

laikā nebija pieejama.    

 

I. Statistikas dati un augsto adopcijas rādītāju iemesli 

 

Attiecībā uz adopciju bez piekrišanas sers James Munby norādīja: „Lai arī kāds būtu 

tiesiskais regulējums, fakts ir tāds, ka mēs patiesībā izdodam vairāk šo adopcijas rīkojumu, 

nekā jebkur citur Eiropā, un tas tā patiešām ir. (..) citas dalībvalstis Eiropā ir paudušas 

                                                 
1 http://www.theguardian.com/uk-news/2015/mar/09/latvia-complains-to-uk-parliament-over-forced-adoptions  

http://www.theguardian.com/uk-news/2015/mar/09/latvia-complains-to-uk-parliament-over-forced-adoptions
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bažas, ka mēs adoptējam pārāk daudz bērnu un darām to pārāk ātri; savukārt valdības 

nostāja attiecībā uz valsts Adopcijas likumu ir tāda, ka mēs adoptējam pārāk maz bērnu un ka 

tas notiek pārāk lēni1, un tādējādi pamatlīmenī ir vērojama absolūta pretruna starp Eiropas 

perspektīvu šajā jautājumā un faktisko situāciju, kas kādā publikācijā minēta kā vietējā 

perspektīva.” 

 

Augstais adopcijas bez piekrišanas gadījumu skaits un tā pieaugums Saskaņā ar policijas 

pārstāvju teikto pēdējā laikā palielinājies paziņoto gadījumu skaits saistībā ar sliktu 

izturēšanos pret bērniem, un tādējādi sagaidāms, ka palielināsies arī bērnu aizgādības tiesību 

pārskatīšanas procesu skaits.  Delegācija tika informēta, ka, ņemot vērā to, ka ievērojami 

palielinājies tādu vecāku un bērnu skaits, kuri iesaistīti bērnu aizgādības tiesību pārskatīšanas 

procesā, Ģimenes tiesību grupas ieviestā sistēma ir pārslogota, un grupa saskaras ar 

finansiālām grūtībām ikvienas lietas risināšanā. Pieprasījums pēc grupas konsultatīvajiem 

pakalpojumiem kopš 2010.–2011. gada ir palielinājies vairāk nekā divas reizes un turpina 

palielināties (pieaugums par 22 % 2015. gada aprīlī–septembrī salīdzinājumā ar 2014. gada 

aprīli–septembri) — no vardarbības ģimenē gadījumu kopskaita īpaši ir palielinājies tādu 

gadījumu skaits, kad par upuriem ir kļuvušas mātes (galvenais iemesls, kura dēļ iesaistās 

bērnu aizsardzības dienesti), — šādu gadījumu skaits no 2010.–2011. gada līdz 2014.–

2015. gadam ir palielinājies par 217 %. 

Kā vienu no iestāžu aizbildinājumiem par labu adopcijai vairāki runātāji minēja aprūpes 

sistēmas nepilnības (pusaudžu nonākšana ieslodzījumā vai pakļaušana seksuālās izmantošanas 

riskam). Traģiskais notikums ar mazuli P. (bērns gāja bojā no daudziem ievainojumiem, ko 

nodarīja viņa mātes partneris laikā, kad bērnu vairākkārt bija apmeklējuši sociālo un veselības 

aprūpes dienestu speciālisti) tika plaši atspoguļots plašsaziņas līdzekļos, un Florence Bellone 

un Bridget Robb to minēja kā būtisku notikumu, kas veicinājis bērnu aizgādības tiesību 

pārskatīšanas procesu skaita pieaugumu. Sociālie darbinieki baidās no tiesvedības, ja viņi 

nepamanītu situāciju, kad bērns var būt apdraudēts. Valdība nesen ierosināja tiesību aktu, kas 

paredzēja sodīt sociālos darbiniekus par tīšu nolaidību pret bērniem, kuru lietas viņi izskata. 

Šo spiedienu bieži vien pastiprina sociālo dienestu budžeta samazinājums, proti, katram 

sociālajam darbiniekam ir jāizskata pārāk daudz lietu, un tādēļ ir grūti nodrošināt kvalitatīvus 

pakalpojumus, — šāda situācija kopā ar minēto tiesību akta projektu pakļauj viņus soda 

sankciju piemērošanas riskam. 

 

Pamatojoties uz savu pieredzi un to lietu skaitu, kas nonākušas organizācijas „Taisnīgumu 

ģimenēm” uzmanības lokā, Julie Haines un John Hemming uzskata, ka Apvienotās Karalistes 

iestāžu apgalvojums attiecībā uz aprūpes plāniem, ka adopcija tiek veikta tikai „ārkārtas 

gadījumos”, nav pareizs. „Apvienotās Karalistes iestādes „ārkārtas gadījumus” attiecina uz 

12 miljoniem bērnu sabiedrībā, nevis uz 65 000 aprūpē esošu bērnu”. (..) „Ir svarīgi vērtēt to 

bērnu skaitu, kuri nonāk aprūpē un atgriežas ģimenēs salīdzinājumā ar adoptēto bērnu skaitu, 

nevis vērtēt aprūpē esošu bērnu skaitu kā statistisku rādītāju.”  Julie Haines norādīja, ka 

„attiecībā uz visiem bērniem līdz 5 gadu vecumam, kuri nonāk audžuģimeņu aprūpē, ja 

ģimenei netiek piedāvāta rehabilitācija, tā sauktais noklusējuma plāns vienmēr ir adopcija”.  

Pamatproblēma ir pastāvošā sistēmiskā nosliece par labu adopcijai — tā tiek uzskatīta par 

„zelta standartu”, un šādu nostāju pēdējos 15 gados pastiprina centrālās valdības izdarītais 

spiediens. John Hemming norādīja, ka par šo jautājumu ir grūti runāt Pārstāvju palātā.  

                                                 
1 Sk., piemēram, šeit: http://www.theguardian.com/society/2015/nov/02/david-cameron-urges-faster-adoptions-

doubling-number-of-early-placements  

http://www.theguardian.com/society/2015/nov/02/david-cameron-urges-faster-adoptions-doubling-number-of-early-placements
http://www.theguardian.com/society/2015/nov/02/david-cameron-urges-faster-adoptions-doubling-number-of-early-placements


 

CR\1092729LV.doc 7/18 PE572.954v02-00 

 LV 

Brauciena laikā tika sniegti divi skaidrojumi, kādēļ adopcija kļuvusi par „zelta standartu” 

bērnu aizsardzībā. Pirmais no tiem saistīts ar finansiāliem apsvērumiem. Ja bērns tiek 

adoptēts, viņu vairs finansiāli neuztur valsts sociālā nodrošinājuma sistēma. No otras puses, 

audžuģimeņu kustība ir kļuvusi par interesantu ienākumu avotu, jo īpaši ekonomikas krīzes 

laikā. Finansiālās intereses virza arī privāto adopcijas aģentūru darbību. 

Otrā skaidrojuma iemesli meklējami britu kultūrā un sabiedrībā, proti, adopcija tiek uzskatīta 

par pasaku ar laimīgām beigām, kura sniedz šiem bērniem iespēju ieņemt augstāku sociālo 

stāvokli. 

 

Atbildot uz jautājumu par tādu lietu skaitu un īpatnībām, kurās iesaistīti vecāki, kas ir citu 

valstu valstspiederīgie, sers James Munby norādīja: „Viena no problēmām ir tā, ka šajā valstī 

statistikas uzskaite tiek veikta ļoti slikti”. James Munby norādīja uz demogrāfisko situāciju, 

kas mainījusies pēc Centrāleiropas un Austrumeiropas valstu pievienošanās ES un 

pārvietošanās brīvības ieviešanas un kas izskaidro, kāpēc lietu ar pārrobežu ietekmi ir kļuvis 

vairāk. Šādu lietu skaita pieaugumu ir apstiprinājušas arī Latvijas un Bulgārijas vēstniecības.  

 

Anthony Douglas no Cafcass uzskata, ka nepastāv atšķirības bērnu aizsardzības lietu 

izskatīšanā, ja tajās iesaistīti vecāki, kas ir citu valstu valstspiederīgie. Atbildot uz jautājumu 

par apstrīdēto adopcijas lietu proporcionālo samēru kopumā un tādu adopcijas lietu īpatsvaru, 

ko apstrīdējuši vecāki, kas ir citu valstu valstspiederīgie, salīdzinājumā ar Apvienotās 

Karalistes valstspiederīgajiem, A. Douglas vēlāk e-pasta vēstulē informēja, ka apstrīdētās 

adopcijas Apvienotajā Karalistē veido aptuveni pusi no visiem ar adopciju saistītajiem 

tiesvedības gadījumiem un ka procentuālais īpatsvars ir saglabājies vairāk vai mazāk 

nemainīgs, lai gan gadījumu skaits pēdējos dažos gados ir palielinājies (sk. datus, ko 

publicējis Izglītības departaments1). Dati neuzrāda, vai apstrīdēšana notikusi attiecībā uz 

vienu vai vairākiem no trīs iespējamajiem galvenajiem elementiem tiesvedībā, proti, attiecībā 

uz: izvietošanas pieteikumu, pieteikumu par izvietošanas rīkojuma atcelšanu ar tiesas atļauju, 

iebildumu pret lūgumu izdot adopcijas rīkojumu ar tiesas atļauju. Dati arī neuzrāda atšķirības 

starp Apvienotās Karalistes un citu ES dalībvalstu valstspiederīgajiem. Tomēr, tā kā 

Apvienotās Karalistes valstspiederīgie iesniedz lielāko daļu šo pieteikumu, salīdzinoši 

nelielais citu valstu valstspiederīgo skaits būtiski neietekmē kopējo procentuālo daudzumu. 

Anthony Douglas neizdevās iegūt datus vai neapstiprinātus izmeklēšanas datus, kas norādītu, 

ka pastāv procentuālas atšķirības attiecībā uz to, cik Apvienotās Karalistes un citu valstu 

valstspiederīgo apstrīdējuši adopciju, un noteikti netika iegūti pietiekami dati, kas apliecinātu 

šādu atšķirību statistisko nozīmīgumu. Anthony Douglas piebilda: „(..) mums Apvienotajā 

Karalistē ir pienākums nodrošināt, lai mūsu pieeja gan politikas izstrādē, gan arī īstenošanā 

būtu taisnīga attiecībā pret citām ES dalībvalstīm”. 

 

Sers James Munby informēja delegāciju, ka pavisam nesen vietējai pārvaldes iestādei ir 

noteikts pienākums, kas liek tai norādīt bērnu aizgādības tiesību pārskatīšanas procesa 

pieteikuma pirmajā lappusē, vai lietai piemīt pārrobežu vai citas valsts elements, un, ja lietai 

ir šāds elements, ir jāsniedz papildu informācija. Taču līdz šim nav noteikta prasība noteikt 

attiecīgo ārvalsti. Nesen ierosināta diskusija par šo jautājumu, un tuvākajā laikā veidlapā tiks 

veiktas izmaiņas.  

 

                                                 
1 Tabula D1 pie nacionālajām tabulām: SFR34/2015 vietnē: https://www.gov.uk/government/statistics/children-

looked-after-in-england-including-adoption-2014-to-2015  

https://www.gov.uk/government/statistics/children-looked-after-in-england-including-adoption-2014-to-2015
https://www.gov.uk/government/statistics/children-looked-after-in-england-including-adoption-2014-to-2015
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II. Sociālo dienestu un labdarības organizāciju intervence 

 

Florence Bellone no Ģimenes tiesību grupas un Susannah Daus no Aislingtonas vietējās 

pārvaldes iestādes ierosināja jautājumu, kas plaši izklāstīts Eiropas Padomes Parlamentārās 

asamblejas pārstāves Olga Borzova ziņojumā1: „Daudzas mātes, kuras ir vardarbības ģimenē 

upuri, kļūst vēlreiz par upuriem bērnu aizsardzības sistēmas dēļ, jo tiek uzskatīts, ka bērns, 

kurš bijis šādas vardarbības (vai tās draudu) liecinieks, ir ticis pakļauts emocionālai 

vardarbībai un tādējādi būtiskam kaitējumam. Tas nozīmē, ka, ja mātei nav pie kā vērsties, 

viņas bērnu var viņai atņemt. Tā ir problēma, kuru nevajadzētu novērtēt par zemu, jo krīzes 

ietekmes izraisīto un taupības nolūkā veikto sociālo dienestu darbības ierobežojumu dēļ 

arvien vairāk un vairāk māšu patlaban ir ieslodzītas vardarbīgās attiecībās (jo tiek slēgti 

patvēruma centri) un baidās ziņot par vardarbību ģimenē, lai viņām netiktu atņemti viņu 

bērni”.  Ģimenes tiesību grupas konsultēto māšu skaits gadījumos, kad vardarbība ģimenē ir 

bijusi galvenais iemesls bērnu aizsardzības iestāžu intervencei, laikposmā no 2010.–

2011. gada līdz 2014.–2015. gadam ir palielinājies par 217 %. Saskaņā ar datiem, ko sniegusi 

Susannah Daus no Aislingtonas vietējās pārvaldes iestādes, 84 % māšu, kurām atņemts bērns, 

ir cietušas no vardarbības ģimenē.   

 

Turklāt ir noteikts, ka arī gados jauni vecāki, kuru vecums tiek uzskatīts par riska faktoru, ir 

pakļauti lielākam riskam, ka viņiem var tikt atņemts bērns. Jauni vecāki, kuri paši ir bijuši 

aprūpē vai kuriem jau iepriekš atņemts bērns vai bērni, tiek uzskatīti par tādiem, kuri 

„neiesaistās”, — iespējams, viņu bērnībā gūtās pieredzes dēļ. Arvien biežāk viņiem ļoti īsā 

laikposmā jāpierāda sava spēja būt par vecākiem (piemēram, ja tiek īstenoti tādi pasākumi kā 

vietējo pārvaldes iestāžu novēlota intervence grūtniecības laikā, 26 nedēļu ilgais bērnu 

aizgādības tiesību pārskatīšanas process, nodošanas adopcijā aizstāšana ar nodošanu 

audžuģimenei) — bieži vien bez konkrēta atbalsta un bez stabilitātes finansiālā vai mājokļa 

ziņā.  Saskaņā ar Florence Bellone apkopotajām liecībām, lai uzsāktu bērnu aizgādības tiesību 

pārskatīšanas procesu, nav nepieciešami apstiprināti pierādījumi. Tā vien šķiet, ka pietiek ar 

aizdomām. Viņa nosoda gadījumus, kad bērns aizvests no vecākiem, pamatojoties uz 

„iespējamu emocionālu apdraudējumu nākotnē”. Tas nozīmē, ka adopcija bez vecāku 

piekrišanas var būt pieņēmuma rezultāts.   

 

Ja pēc sociālo dienestu un Cafcass veiktas izmeklēšanas bērna palikšana mājās ar 

bioloģiskajiem vecākiem nav iespējama, ir iespējami vairāki risinājumi. Radinieku (ģimenes 

vai draugu) aprūpe būtu jāizskata kā pirmais risinājums, un pēc tam seko ilgtermiņa aprūpe 

audžuģimenē, īpaša aizbildnība un adopcija kā pēdējais risinājums.  

 

Aprūpe audžuģimenē — pie radiniekiem Daži lūgumrakstu iesniedzēji sūdzas par to, ka viņu 

ģimenes netika izvērtētas kā iespējamās audžuģimenes.  Oficiāli sociālajiem dienestiem, 

meklējot īpašos aizbildņus vai pastāvīgu audžuģimeni, būtu jāpiešķir prioritāte ģimenei un 

draugiem. Sociālie dienesti sniedz atbalstu tiem, kuri rūpējas par bērnu (tas var ietvert 

pabalstus).   Taču Ģimenes tiesību grupas pētījuma laikā tika konstatēts, ka salīdzinoši maz 

bērnu dzīvo audžuģimenēs pie radiniekiem. Jaunajās ar likumu noteiktajās pamatnostādnēs 

(tiesas nolēmumi un pamatnostādnes par pirmstiesas procedūrām) uzsvērts, cik būtiski ir 

savlaicīgi noteikt tādu bērnu paplašināto ģimeni, kuriem uzturēšanās pie saviem vecākiem 

varētu nebūt droša (pamatnostādnēs minētas arī ģimenes tiesību konferences kā piemērota 

                                                 
1 Sk. 3. zemsvītras piezīmi. 
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iespēja šādu pasākumu veikšanai), taču šie ieteikumi ne vienmēr tiek ievēroti, jo tiem nav 

likumā noteikta pienākuma spēka.  Turklāt attiecībā uz gadījumiem, kad bērnu ievieto 

radinieku ģimenē, Ģimenes tiesību grupa norāda, ka vietējā pārvaldes iestāde bieži vien 

noliedz savu atbildību par šādiem aprūpētājiem un atsakās pieņemt, ka bērns ir aprūpēts. 

Tādējādi bieži vien nav iespējams izvērtēt radinieka kā audžuvecāka piemērotību, sniegt 

bērnam un radiniekam, kas viņu aprūpē, atbalstu, izstrādāt bērna aprūpes plānu un iecelt 

neatkarīgu par pārskatīšanas procesu atbildīgo personu, kas uzraudzītu bērna lietu. Vienā no 

Parlamenta saņemtajiem lūgumrakstiem norādīts, ka tiesa nebija ņēmusi vērā vecvecākus 

izcelsmes valstī kā iespējamos adoptētāju kandidātus. Florence Bellone uzsvēra, ka 

Apvienotās Karalistes sociālo dienestu pārstāvji ir pieraduši ceļot uz citām dalībvalstīm un 

izvērtēt iespējamos ģimenes locekļus kā adoptētājas ģimenes kandidātus, pirms tie informē 

kompetentās vietējās iestādes. 

Attiecībā uz lietām, kurās iesaistīta citas valsts valstspiederīgo ģimene, daži no lūgumrakstu 

iesniedzējiem sūdzējās arī par to, ka viņu bērns ievietots britu ģimenē, neņemot vērā bērna 

dzimto valodu un izcelsmes valsts kultūru (sk. pēdējo daļu „Par tiesvedību”) Latvijas 

pārstāvji informēja deputātus, ka Latvijas vēstniecība ir aicinājusi latviešu kopienas 

Apvienotajā Karalistē pārstāvjus kļūt par audžuģimenēm latviešu bērniem, kuri izņemti no 

vecāku aprūpes.  

     

Vecākiem agrīnā posmā nepieciešama informācija un konsultācijas Daži no vietējās 

pārvaldes iestādes pieņemtajiem lēmumiem netiek tūlītēji un stingri pakļauti tiesas kontrolei, 

un tādēļ tos var īstenot laikā, kad bērns joprojām ir pilnīgā vecāku aizgādībā.  

Piemēram: bērna aizsardzības lēmumi un plāni, ja nav uzsākta tiesvedība; daži no lēmumiem 

par bērna izmitināšanu un turpmākajiem plāniem attiecībā uz bērnu; lēmumi par izmitināta 

bērna ievietošanu audžuģimenē, lai nodotu adopcijai, proti, par ievietošanu pie 

audžuvecākiem, kuri ir apstiprināti adoptētāji, informējot vecākus pēc lēmuma pieņemšanas; 

plāni un lēmumi attiecībā uz aprūpētu bērnu (brīvprātīga izmitināšana vai izmitināšana 

saskaņā ar aprūpes rīkojumu) pēc tiesvedības beigām. 

Vecākiem un citām personām, kuru aizgādībā atrodas bērns, nav tiesību uz bezmaksas 

juridiskajām konsultācijām saistībā ar šādiem lēmumiem un to ietekmi. . Šādām personām ir 

tiesības uz juridisko palīdzību, kad ir veikta personas līdzekļu un lietas apstākļu pārbaude 

(tādējādi iespējams saņemt bezmaksas jurista konsultācijas), tikai pēc tam, kad vietējā iestāde 

pieprasījusi aprūpes rīkojumu vai ārkārtas aizsardzības rīkojumu.  

Lai gan sociālie dienesti ir juridiski atbildīgi par to, lai vecāki izprastu procesu kopumā, 

Florence Bellone un Ģimenes tiesību grupa apgalvo, ka daži no vecākiem ir nepietiekami 

informēti — viņi neizprot notiekošo, kā arī visas pieņemto lēmumu sekas. Tieši tādēļ 

Ģimenes tiesību grupa sniedz konsultācijas ģimenēm par vietējo pašvaldību (vai iestāžu) 

pieņemtajiem lēmumiem. 

 

Ģimenes tiesību grupas pārstāvji pauda īpašas bažas par to, kā sociālie dienesti patlaban 

piemēro 1989. gada Likuma par bērniem 20. pantu, un par brīvprātīgajiem pasākumiem šai 

sakarā1. Minētā likuma 20. pantā noteikts, ka, ja ģimenes mājvietā ir krīzes situācija un ja 

vietējā pārvaldes iestāde uzskata, ka bērns ir apdraudēts, darbinieki var izņemt bērnu no 

mājām un nekavējoties pārvietot viņu pie radinieka vai aprūpētāja, kas nav radinieks, 

                                                 
1 Lietas par A (bērns A), Dārlingtonas Pilsētas padome pret M, 2015. gads, EWFC 11, 100. punktā sers James 

Munby noteicis šādi:  

„Mani satrauc tas, ka pārāk bieži tiek neatbilstīgi un ļaunprātīgi izmantots 20. pants, un šāda situācija turpmāk 

nav pieļaujama”. 
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pamatojoties uz to, ka vecāks piekrīt šādam plānam. Taču šķiet, ka šāda kārtība bieži vien tiek 

uzspiesta, jo vecāki netiek pienācīgi informēti par viņu bērna izmitināšanas sekām. No visiem 

„brīvprātīgās izmitināšanas” gadījumiem 65 % gadījumu beidzas ar bērnu aizgādības tiesību 

pārskatīšanas procesu. Virknē nesen notikušu tiesvedību pievērsta uzmanība tam, cik būtiski 

ir dot iespēju vecākiem sniegt informētu piekrišanu, lai bērnu likumīgi izmitinātu saskaņā ar 

20. pantu. Apelācijas tiesa nesen sniedza pamatnostādnes par to, kas ir spēkā esoša piekrišana. 

Pamatnostādnes ietver, piemēram, norādes par tulkojuma/interpretācijas nepieciešamību 

(attiecīgā gadījumā), par to, ka vienošanās, tostarp tulkota vienošanās, ja vecāku dzimtā 

valoda nav angļu valoda, ir jāsagatavo rakstveidā, kā arī par to, ka šādā rakstveida vienošanās 

dokumentā jāiekļauj informācija par to, ka vecāki jebkurā brīdī var izņemt bērnu1.  

Eksperti apšaubīja to, vai iespējams nodrošināt, ka vecāki sniedz patiešām informētu 

piekrišanu, ja viņi nesaņem neatkarīgas juridiskās konsultācijas. Personas ar ļoti zemiem 

ienākumiem var saņemt bezmaksas konsultācijas saskaņā ar juridiskās palīdzības shēmu, 

kuras pamatā ir līdzekļu pārbaude (palīdzība ģimenēm — turpmāk tekstā), taču šīs shēmas 

piedāvātā juridiskā palīdzība ir ļoti ierobežota. Turklāt daudzi juristi nevar sniegt šādu 

palīdzību, jo tas nav viņiem ekonomiski izdevīgi. Ģimenes tiesību grupas konsultāciju 

dienests sniedz bezmaksas konsultācijas pa tālruni, taču daudzas ģimenes nav informētas par 

šādu iespēju.  

 

Būtiskas bažas rada arī vecāku faktiskā izpratne par sekām, kas rodas, ievietojot bērnu 

audžuģimenē, lai nodotu adopcijai. Bērnu ievieto audžuģimenē, lai nodotu adopcijai2, ja 

vietējā pārvaldes iestāde uzskata adopciju par iespējamo risinājumu attiecībā uz aprūpētu 

bērnu, — šīs iestādes pienākums ir apsvērt iespēju ievietot bērnu pie audžuvecākiem, kuri ir 

apstiprināti adoptētāji.  Šāds pienākums attiecas uz izmitinātiem bērniem (pastāv iespēja, ka 

tiesa nav veikusi kontroles pasākumus), kā arī uz bērniem, kuri atrodas aprūpē saskaņā ar 

aprūpes rīkojumu (tiesa ir veikusi kontroles pasākumus). Ņemot to vērā, bērnu ievieto 

audžuģimenē, lai nodotu adopcijai, taču vecākiem, iespējams, nav tiesību uz juridiskām 

konsultācijām, un tādējādi viņi var neizprast šādas izvietošanas sekas (piemēram, vecāki, 

iespējams, nedomā par to, ka viņu bērnam izveidosies saikne ar jaunajiem aprūpētājiem, 

tādējādi radot situāciju, kas var pavērsties pret viņiem uzklausīšanas laikā vēlāk, kad lietu 

izskatīs tiesā). Vietējā pārvaldes iestāde var pieņemt arī lēmumu ievietot bērnu audžuģimenē, 

lai nodotu adopcijai, iepriekš neinformējot par to vecākus. Taču attiecīgajai iestādei ir 

jāinformē vecāki par lēmumu pirms bērna ievietošanas audžuģimenē. 

 

Ģimenes tiesību grupas pārstāvji un Julie Haines no organizācijas „Taisnīgumu ģimenēm” 

pauda bažas arī par vienu vecāku bērnu izšķiršanu bērnu aizgādības tiesību pārskatīšanas 

procesa laikā. Ģimenes tiesību grupa nesen ir veikusi pētījumu par vienu vecāku bērnu 

pieredzi aprūpes sistēmā. Pētījuma laikā tika konstatēts, ka puse (49,5 %) no visiem brāļiem 

un māsām, kas atrodas vietējās pārvaldes iestādes aprūpē, ir izšķirti un ka 37 % aprūpē esošu 

bērnu, kuriem vismaz viena māsa vai brālis arī ir aprūpē, nedzīvo kopā ar savu māsu vai brāli.  

Pētījuma laikā tika konstatēts arī, ka salīdzinoši maz aprūpēto bērnu dzīvo audžuģimenes 

aprūpē pie radiniekiem, kas ir īpaši veicinošs apstāklis, lai brāļi un māsas varētu dzīvot kopā. 

Ģimenes tiesību grupa ir izstrādājusi vairākus ieteikumus, lai lielāks skaits aprūpē esošu vienu 

vecāku bērnu varētu dzīvot kopā, ja tas ir viņu labklājības interesēs. Tā kā bērni, kas ir vecāki 

par 5 gadiem, netiek uzskatīti par labiem kandidātiem adopcijai, viņus bieži vien ievieto 

audžuģimenēs vai nodod atpakaļ ģimenei un tādējādi šķir no viņu jaunākajām māsām un 

                                                 
1 Lieta par N, 2015. gads, EWCA Civ 1112. 
2 1989. gada Likums par bērniem, 22.C pants (9A un 9B). 
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brāļiem, kuriem pastāv iespēja tikt adoptētiem. Julie Haines norāda, ka šāda situācija ārkārtīgi 

negatīvi ietekmē ne tikai bērnus, kuri netiek adoptēti un emocionāli cieš tādēļ, ka šķirti no 

savām māsām un brāļiem, bet arī adoptētos bērnus, kad viņi uzzina, ka ir vienīgie, kurus 

pametuši viņu bioloģiskie vecāki. 

 

III. Par tiesvedību 

 

Viens no jautājumiem, ko bieži minējuši lūgumrakstu iesniedzēji, komitejas pārstāvju satiktās 

personas Londonā un plašsaziņas līdzekļi, ir tiesvedības slepenība. Viedokļi par šo jautājumu 

ievērojami atšķiras. Daži pat uzskata, ka ir pārāk liela pārredzamība un ka tas var kaitēt 

iesaistītajiem bērniem. Florence Bellone un sers James Munby minēja īpašus rīkojumus, ko 

izdod daži tiesneši, lai aizliegtu vecākiem publiski runāt par savu lietu.  Sers James Munby ir 

centies panākt ģimenes tiesās izskatīto lietu atklātību, kā arī uzlabot pārredzamību (ciktāl 

bērns netiek identificēts): „Es esmu teicis, ka vienīgais iemesls, lai ģimenes tiesnesis 

apgalvotu, ka vecāks to nevar darīt, ir, ja šāda rīcība var kaitēt bērnam, un šai sakarā ir 

jāsniedz pienācīgi pierādījumi, nevis tikai jāizdara pieņēmumi; ja pamatojums šādam 

aizliegumam ir vēlme novērst to, ka kāds tiek kritizēts, šī problēma nav ģimenes tiesas 

kompetencē, jo, ja kritika ir apmelojoša, šādām personām ir pieejami citi tiesiskās 

aizsardzības līdzekļi, taču mums nevajadzētu aizsargāt valsts ierēdņus, sociālos darbiniekus, 

ekspertus un tiesnešus no kritikas, pat ja tā ir ļoti stingra un skarba”. Sers James Munby 

2014. gada sākumā nāca klajā ar ieteikumu publicēt daudz vairāk spriedumu (viņa spriedums 

(..), kuru sers James Munby bija iecerējis kā patiešām visaptverošu, ir darīts pieejams visiem 

ģimenes tiesnešiem un lielai daļai organizāciju, tostarp vietējām pārvaldes iestādēm).  Ir 

izveidota bezmaksas un brīvi pieejama tīmekļa vietne BAILII (Lielbritānijas un Īrijas 

Juridiskās informācijas institūts), kas ir daļa no starptautiskā tīkla, kurā publicē spriedumus. 

Tas ir veids, kā spriedumus darīt zināmus visai pasaulei un atrisināt problēmu, ka žurnālisti 

nepiedalās tiesas sēdēs (galvenokārt finansiālu iemeslu dēļ, jo laikraksti nevar atļauties 

finansēt to, ka žurnālisti piedalās visu lietu izskatīšanā). 

 

Taču attiecībā uz grūtībām piekļūt dokumentiem, uz kurām norādīja daži lūgumrakstu 

iesniedzēji, sers James Munby ļoti stingri noraidīja šādus apgalvojumus:  „tas vienkārši nav 

iespējams un nevar būt iespējams, jo pusēm ir tiesības piekļūt dokumentiem savā lietā”.  

 

Vēl viena problēma, uz ko norādīja Ģimenes tiesību grupa, ir bērnu aizgādības tiesību 

pārskatīšanas procesa termiņš. Ir spēkā jauna likumā noteikta prasība, kas paredz, ka pēc 

bērnu aizgādības tiesību pārskatīšanas procesa uzsākšanas tas ir jāpabeidz 26 nedēļu laikā. 

Tādējādi radinieki, kuri pieteikušies par vēlu, vienkārši var tikt izslēgti no procesa nevis tādēļ, 

ka nav piemēroti, bet gan tādēļ, ka jāizpilda procesuālā prasība ievērot 26 nedēļu termiņu. 

Noteikto 26 nedēļu termiņu var pagarināt, „ja tas ir nepieciešams taisnīgai procesa 

īstenošanai”, turklāt Apelācijas tiesas priekšsēdētājs ir apstiprinājis, ka novēloti pieteikušies 

radinieki var būt likumīgs iemesls termiņa pagarināšanai, taču daži tiesneši joprojām nevēlas 

to darīt.  

 

Pēdējais izvirzītais jautājums attiecās uz ierosināto 1998. gada Cilvēktiesību likuma 

atcelšanu un uz tiesisko pamatu adopcijai bez vecāku piekrišanas.  Šajā likumā norādīta 

atsauce uz Eiropas Cilvēktiesību konvenciju un noteikts, ka „nevienai publiskai iestādei 

(tostarp tiesām un vietējām pārvaldes iestādēm, kuras pieņem lēmumus par apdraudētiem 

bērniem) nav tiesību rīkoties pretrunā Eiropas Cilvēktiesību konvencijai”. Likumā paredzētas 

bērnu tiesības uz taisnīgu procesu, kā arī tiesības uz cieņu pret ģimenes dzīvi. Ja šis likums 
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tiks atcelts, minētie noteikumi vairs nebūs pamats lēmumu pieņemšanai tiesās vai vietējās 

pārvaldes iestādēs. Likuma atcelšana radīs būtisku ietekmi uz bērnu un ģimeņu cilvēktiesību 

ievērošanu.  Piemēram: pieņemot lēmumu par aprūpēta bērna ilgtermiņa izvietošanu — jo 

īpaši neatkarīgi no tā, vai, meklējot izvietošanas iespējas ārpus ģimenes, vispirms ir jāizvērtē 

iespējas izvietot bērnu radinieku ģimenē, un neatkarīgi no tā, vai ir pamatojums veikt 

adopciju bez piekrišanas —, nosacījumu „ja tas nepieciešams bērna labklājības 

nodrošināšanai” (2002. gada Likuma par adopciju un bērniem 52. panta 1. punkta 

B apakšpunkts) bez atsauces uz minētajiem noteikumiem var interpretēt lielā mērā subjektīvi.  

 

Vairāki runātāji ierosināja jautājumu par juridisko palīdzību. Vecākiem vai personām, kuru 

aizgādībā atrodas bērns, kuri iesaistīti bērnu aizgādības tiesību pārskatīšanas procesā, ir 

tiesības uz juridisko palīdzību, pamatojoties uz līdzekļu un lietas apstākļu pārbaudi, un 

tādējādi iespēja saņemt bezmaksas jurista konsultācijas pēc tam, kad vietējā pārvaldes iestāde 

pieprasījusi aprūpes rīkojumu vai ārkārtas aizsardzības rīkojumu. Tomēr šīs automātiski 

piešķirtās tiesības uz juridisko palīdzību neattiecas uz vecāku pieteikumu atcelt aprūpes 

rīkojumu. Vecākiem nav tiesību tikt pārstāvētiem adopcijas lietu izskatīšanā. Vecākiem ir 

jāatbilst Juridiskās palīdzības aģentūras kritērijiem. Savukārt bērns vienmēr tiek pārstāvēts kā 

atsevišķa puse. Julie Haines no organizācijas „Taisnīgumu ģimenēm” ir juridiskā padomniece 

ģimenēm, kuras iesaistītas bērnu aizgādības tiesību pārskatīšanas procesā. Viņai nav 

juridiskās izglītības, taču tiesnesis var viņai atļaut sniegt palīdzību ģimenēm un runāt tiesā. 

Vairumā gadījumu viņa ir vienīgais juridiskais atbalsts vecākiem, kuri nesaņem juridisko 

palīdzību, lai iesniegtu apelācijas sūdzības, izņemot gadījumus, kad tiesnesis atļauj apelantam 

iesniegt pilnībā apmierināmu apelāciju (šāda situācija iespējama tikai tad, ja vecāki var 

pierādīt, ka viņu situācija ir būtiski mainījusies, vai ja viņi var pierādīt, ka tiesnesis ir 

kļūdījies). 

Florence Bellone un sers James Munby apšaubīja arī saņemtās juridiskās palīdzības kvalitāti. 

Sers James Munby ierosināja konsulātiem piedāvāt savas valsts valstspiederīgajiem sarakstu, 

kurā būtu iekļauti labi ģimenes tiesību speciālisti, kas pilnībā izprot pārrobežu adopcijas 

procesa nianses. 

 

Attiecībā uz jautājumu par to, kā izskatīt lietas, kurās iesaistītas ārvalstnieku ģimenes, sers 

James Munby vispirms minēja to, cik būtiski ir ievērot 1963. gada Vīnes Konvenciju par 

konsulārajiem sakariem.  Viņš šai sakarā uzskata, ka pārāk bieži Apvienotajā Karalistē nav 

ievēroti minētās konvencijas noteikumi, un norāda, ka ikvienā lietā ar ārvalstu elementu, 

tostarp, bet ne tikai Eiropas valsts elementu, jau no paša sākuma būtu jāinformē attiecīgie 

konsulārie dienesti, izņemot gadījumus, kad ārvalstnieku ģimene pret to iebilst. Tādējādi, ja 

citu valstu pārstāvji, kas specializējas konsulārajos jautājumos, vēlas piedalīties tiesvedībā, 

viņiem tas būtu jāatļauj, ja vien nav pienācīgi pamatota iemesla nepieļaut šādu personu 

dalību.  Taču pārstāvji no Latvijas un Bulgārijas diplomātiskajām iestādēm Apvienotajā 

Karalistē informēja Eiropas Parlamenta deputātus, ka viņi procesa laikā bieži vien tiek 

informēti pārāk vēlu, lai viņu līdzdalība būtu efektīva.  

 

Attiecībā uz jurisdikcijas nodošanu sers James Munby atkārtoti norādīja, ka saskaņā ar 

pamatprincipu, ko paredz regula „Brisele IIa”, tiesas jurisdikciju nosaka pēc pastāvīgās 

dzīvesvietas, nevis pēc valstspiederības. Tādēļ pirmais uzdevums, kas tiesai jāveic, uzsākot 

bērnu aizgādības tiesību pārskatīšanas procesu, ir noteikt pastāvīgo dzīvesvietu, lai konstatētu, 

vai Lielbritānijas tiesas ir vai nav kompetentas izskatīt lietu. 

Sers James Munby uzsvēra, ka jautājums par jurisdikcijas nodošanu saskaņā ar regulas 

„Brisele IIa” 15. pantu un par to, vai citas dalībvalsts tiesa ir piemērotāka lietas izskatīšanai, 
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Lielbritānijas tiesai ir jāizskata bērnu aizgādības tiesību pārskatīšanas procesa pašā sākumā. 

Saskaņā ar viņa teikto Lielbritānijas tiesneši šo pantu izmanto daudz biežāk nekā tiesas citās 

dalībvalstīs. Lietas nodošanas ārvalstu iestādēm faktiskās sekas ir adopcijas novēršana. 

 

Visbeidzot, ņemot vērā to, ka „ģimenes tiesības pārklājas ar daudziem paralēliem 

noteikumiem”, kuri ieviesti ar Briseles un Hāgas sistēmām, sers James Munby noteikti atbalsta 

vispārēju principu, kas paredz abu sistēmu regulāru pārskatīšanu un atjaunināšanu.  

Sers James Munby uzstāja, ka, ja lietā, ko izskata Lielbritānijas tiesa, ir iesaistīta ārvalstnieku 

ģimene1, sociālajiem dienestiem un tiesnesim īpaši būtu jāņem vērā vairāki kritēriji. 

Lielbritānijas tiesību akti adopcijas jomā paredz, ka tiesnesim jāņem vērā likumā noteikti 

kritēriji, proti, bērna vecums, pamatinformācija par bērnu un cita informācija, — šos kritērijus 

sauc par labklājības kontrolsarakstu.  Minētais saraksts tika ieviests 1988. gadā, kad stājās 

spēkā pašreizējais Likums par bērniem; sarakstu nedaudz mainīja, pieņemot Likumu par 

adopciju (2002. gadā), taču būtiskākie kritēriji patlaban vairs nav uzskatāmi par aktuāliem. 

Sers James Munby norādīja, ka daļa kritēriju šajā sarakstā ir attiecināmi uz lietām, kurās 

iesaistīti ārvalstnieku bērni. Šai sakarā viņš atsaucās uz savu spriedumu, kurā bija noteikts 

šādi: „Nav iespējams uzsvērt par daudz, ka šādā lietā tiesai — tāpat kā bērnu aizgādnim un 

visiem pārējiem speciālistiem, kas ir liecinieki, — īpaša vērība jāpievērš tiem kritērijiem 

kontrolsarakstā, kuri tieši vai netieši saistīti ar bērna valstspiederību, kultūru, valodu, kā arī 

etnisko un reliģisko piederību. Turklāt vienmēr jāatceras, ka saistībā ar šādiem aspektiem 

kontrolsaraksts prasa, lai tiktu ņemta vērā iespējamā ietekme uz bērnu visā viņa dzīves laikā, 

ja viņš vairs nebūs savas īstās ģimenes loceklis. Tukša runāšana šādās lietās nav pietiekams 

risinājums. Gan liecinieku, gan arī tiesneša pieejai jābūt stingrai, analītiskai un pienācīgi 

pamatotai, nekad neaizmirstot, ka adopcija ir pieļaujama tikai kā „pēdējā iespēja” un tikai 

tādos gadījumos, kad visaptveroša analīze attiecībā uz bērna situācijas ikvienu aspektu, 

tostarp bērna valstspiederību un kultūras, lingvistisko, etnisko un reliģisko piederību, ļauj 

tiesai secināt, ka primārais uzdevums nodrošināt bērna labklājību attaisno adopciju.”2 

Latvijas un Bulgārijas pārstāvji Eiropas Parlamenta deputātiem arī norādīja, ka, uzsākot bērnu 

aizgādības tiesību pārskatīšanas procesu, ir ļoti būtiski ņemt vērā arī kultūras noteiktās vecāku 

un bērnu attiecības (piemēram, kādā vecumā bērns tiek uzskatīts par pietiekami lielu, lai 

paliktu mājās viens pats, u. c.). Latvijas un Bulgārijas pārstāvji uzsvēra, cik būtiska nozīme ir 

labai saziņai un plānoto pasākumu pārredzamībai (piemēram, izrādās, ka vietējās pārvaldes 

iestādes ne vienmēr ir bijušas informētas par to, ka Apvienotās Karalistes sociālie dienesti 

ārvalstīs izvērtēja nepieciešamību uzsākt bērnu aizgādības tiesību pārskatīšanas procesu). 

 

Secinājumi  

                                                 
1 Sk. arī 5.3. punktu Claire Fenton-Glynn ziņojumā „Adopcija bez piekrišanas”, Eiropas Parlaments, 2015. g., 

36. lpp. 

2 Lieta par N, 2015. gads, EWCA Civ 1112, 105. punkts. Sk. arī šā sprieduma 50. punktu. „Bērni 

ievietoti pie audžuvecākiem angļu ģimenē.” Uz bēdīgajām sekām ir norādījis tiesnesis Bellamy (lieta par J un E, 

17. punkts): „(..) ievietošana audžuģimenē nav kultūras ziņā piemērota, un tādēļ bērni pie saviem pašreizējiem 

aprūpētājiem mācās runāt tikai angļu valodā un saprot tikai angļu valodu. Viena no šādas situācijas 

satraucošākajām izpausmēm ir tāda, ka māte un meitas savas saziņas laikā var sazināties tikai ar tulka 

starpniecību. Neatkarīgi no tā, kādi bija apstākļi, kas prasīja valsts intervenci šīs ģimenes dzīvē, kā arī neatkarīgi 

no mātes līdzšinējās iesaistīšanās procesā, ir gandrīz nepanesami mēģināt iedomāties mātes izjūtas, kura nespēj 

sazināties ar saviem mazajiem bērniem savā valodā.”  
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Jāņem vērā sera James Munby atgādinājums, ka „nevienam nekad nav izdevies pārliecināt 

nedz Eiropas Cilvēktiesību tiesu, nedz arī Eiropas Savienības Tiesu, ka mūsu valsts 

adopcijas tiesību akti nav atbilstīgi konvencijai un hartai”. Tomēr adopciju bez piekrišanas 

skaits Apvienotajā Karalistē salīdzinājumā ar citām dalībvalstīm, kā arī lūgumrakstu 

iesniedzēju minētās problēmas rada zināmas bažas.  
 

Lai gan delegācijas locekļi piekrīt tam, ka gadījumos, kad bioloģiskajiem vecākiem galu galā jāatņem 

aizgādības tiesības bērna interesēs, nodošana adopcijai ir ilgtspējīgāks risinājums nekā nenoteikts laiks 

pagaidu aprūpē, viņi tomēr uzskata, ka optimāls risinājums pēc būtības ir, ja bērni var īstenot savas 

tiesības uz ģimenes dzīvi kopā ar saviem bioloģiskajiem vecākiem.  

 

Organizācijas „Taisnīgumu ģimenēm” direktore Julie Haines norāda, ka, „ja citas Eiropas 

valstis var piedāvāt atšķirīgus plānus attiecībā uz bērniem, tad arī Apvienotā Karaliste to 

var”, savukārt Florence Bellone uzskata, ka „mākslīgā stabilitāte, ko šiem bērniem sniegs 

aprūpe un adopcija, nekādā ziņā nespēs kompensēt, jo īpaši ilgtermiņā, to, ka juridiska 

bumba iznīcinājusi viņu ģimeni”. 

Lielbritānijas Izglītības departamenta 2014. gada jūlijā publicētajās pamatnostādnēs vietējām 

pārvaldes iestādēm, sociālajiem darbiniekiem, pakalpojumu sniedzējiem un bērnu dienestu 

juristiem „Sadarbība ar ārvalstu iestādēm: bērnu aizsardzības gadījumi un aprūpes rīkojumi” 

norādīts, ka valsts iestādes ir iepazīstinātas ar problēmām, kas saistītas ar bērnu aizgādības 

tiesību pārskatīšanas procesiem, kuros iesaistītas ārvalstnieku ģimenes.  

Apvienotajā Karalistē bērnu aizgādības tiesību pārskatīšanas procesā iesaistīts liels skaits 

tiesnešu un vietējo pārvaldes iestāžu, un daži no šiem tiesnešiem un iestāžu pārstāvjiem ir 

labāk informēti par šo jautājumu nekā citi. Tomēr sers James Munby ir saglabājis optimismu 

attiecībā uz iespēju piemērot visaptverošāku pieeju un uzskata, ka „vēstījums tiek sadzirdēts”.  

Ieteikumi 

Ņemot vērā visus iepriekš izklāstītos apsvērumus un uzskatot, ka bērna interesēm īstermiņā, 

vidējā termiņā un ilgtermiņā arī turpmāk jābūt noteicošajam apsvērumam jebkura veida bērnu 

aizgādības tiesību pārskatīšanas procesā, Lūgumrakstu komiteja aicina atbildīgās iestādes un 

Komisiju ņemt vērā turpmāk izklāstītos ieteikumus. 

 

1. Komiteja vērš uzmanību uz attiecīgajiem lūgumrakstiem un atgādina par starptautiskajiem 

standartiem, jo īpaši ANO Bērna tiesību konvencijas 8. un 20. pantu, uzsverot valdību 

pienākumu respektēt un aizsargāt bērnu identitāti, tostarp viņu ģimeniskās saites. 

2. Komiteja vēlas vērst uzmanību uz Eiropas Cilvēktiesību tiesas paziņojumu lietā Y pret 

Apvienoto Karalisti, 2012. gads, 55 EHRR 33, 2012. gads, 2 FLR 332, 134. punkts: „ģimenes 

saites var tikt sarautas vienīgi īpašos izņēmuma gadījumos, turklāt (..) jādara viss iespējamais, 

lai saglabātu personiskās attiecības un, ja iespējams, lai atjaunotu ģimeni. Ar to vien 

nepietiek, ka tiek parādīts, ka, lai bērnu izaudzinātu, viņu var ievietot labvēlīgākā vidē. Taču, 

ja ģimenes saišu saglabāšana var kaitēt bērna veselībai un attīstībai, vecākam saskaņā ar 

8. pantu nav tiesību uzstāt, lai šādas saites tiktu saglabātas”. 

3. Komiteja vēlas vērst uzmanību uz Pamatnostādnēm par bērnu alternatīvo aprūpi ANO 

Ģenerālās asamblejas rezolūcijā A/RES/64/142 kā būtisku atsauci tiem politikas veidotājiem 

un praktiskajiem darbiniekiem, kuri strādā ar bērnu aprūpes jautājumiem. 
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4. Būtu jāņem vērā bērna tiesības tikt uzklausītam civilprocesā, kas viņu skar, kā paredzēts 

Konvencijā par bērna tiesībām. 

5. Valstu ģimenes tiesām būtu sistemātiski jāīsteno 1963. gada Vīnes Konvencija par 

konsulārajiem sakariem, kā arī Regulas (EK) Nr. 2201/2003 (regula „Brisele IIa”) 15. un 

55. pants jau bērnu aizgādības tiesību pārskatīšanas procesa sākumposmā un jānodrošina, ka 

vēstniecības vai konsulārās pārstāvniecības savlaicīgi tiek informētas par lietām, kurās 

iesaistīti attiecīgo valstu valstspiederīgie, tādēļ jau no paša sākuma paverot iespējas varbūtējai 

nodošanai nacionālo jurisdikciju starpā, būtu jānodrošina specializētas sīki izklāstītas 

vadlīnijas šo noteikumu efektīvākai īstenošanai. 

6. Aicina dalībvalsts, kas nosūta sociālos darbiniekus uz citu dalībvalsti izmeklēšanas ietvaros 

saistībā ar adopciju, attiecīgās iestādes pienācīgi informēt par to vietējās iestādes.  

7. Deputāti uzskata, ka bērnu nostādīšana nenoteiktā situācijā, kad viņiem pastāv risks ilgstoši 

uzturēties aprūpes centros vai daudzas īslaicīgas uzturēšanās dažādās ģimenēs, nebūt nav 

ideāla un varētu negatīvi ietekmēt bērnu attīstību. 

8. Komiteja norāda uz to, ka Apvienotajā Karalistē ir augsti rādītāji par adopciju bez vecāku 

piekrišanas, un atgādina par to, ka procedūra būtu jāuzskata par izņēmumu; deputāti brīdina 

par iespējamu nevienlīdzības risku vispārējā attieksmē saistībā ar aizgādības tiesību 

pārskatīšanas procesu, ņemot vērā to, ka valstī atšķiras sociālo dienestu un iesaistīto vietējo 

iestāžu specializētās zināšanas un prakse;  

9. Komiteja uzsver, ka satraucoši liels skaits adopciju Apvienotajā Karalistē 2014. gadā bija 

adopcijas bez vecāku piekrišanas; uzsver, ka lēmumu par adopciju bez vecāku piekrišanas var 

pieņemt tikai kā galēju līdzekli, kamēr individuāli ir jāizvērtē bērna labākās intereses un ir 

jārespektē bērna tiesības tikt uzklausītam. 

10. Komisija tiek aicināta veikt turpmākus pētījumus par adopcijas vispārējo psiholoģisko 

ietekmi uz bērniem salīdzinājumā ar viņu palikšanu bioloģisko vecāku ģimenēs, pienācīgi 

novērtēt adopcijas ietekmi sabiedrībā īstermiņa, vidēja termiņa un ilgtermiņa aspektā, un jo 

īpaši tās ietekmi uz bērniem, kas tajā iesaistīti.  

11. Vairāk resursu un lielāka vērība būtu jāpievērš bērnu aizgādības tiesību pārskatīšanas 

procesa nepieciešamības novēršanai, izmantojot uzraudzības un agrīnās brīdināšanas 

procedūras un pienācīga atbalsta sniegšanu ģimenēm, turklāt šai sakarā būtu jāizstrādā 

atbilstīga politika; šim nolūkam būtu jāpiešķir mērķtiecīgi resursi, lai radītu vajadzīgos 

apstākļus stabilai ģimenes dzīvei mazāk labvēlīgos apgabalos un kopienās ar zemākiem 

ienākumiem, mazāk resursu un lielāku sociālās atstumtības risku. 

12. Būtu jāuzlabo atbalsta struktūras ģimenēm; šim nolūkam Komisija varētu līdzfinansēt 

NVO, kas sniedz palīdzību ES pilsoņiem, kuri kopā ar ģimeni dzīvo citā dalībvalstī, un kam 

vajadzīga papildu palīdzība, sadarbojoties ar bērnu labklājības dienestiem un vietējām 

pašvaldībām. 

13. Iestādēm būtu jānodrošina, lai taupības pasākumu ietvaros veiktais budžeta samazinājums 

neietekmētu sociālo dienestu darba kvalitāti (piemēram, katra sociālā darbinieka izskatāmo 

lietu skaita palielināšanās var negatīvi ietekmēt spēju atbilstīgi izvērtēt katru individuālo 

gadījumu) un lai, pieņemot lēmumus par procedūrām saistībā ar aizgādību, netiktu izdarīts 
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pārmērīgs juridisks un politisks spiediens, kā arī, lai šādu lēmumu pieņemšanu neietekmētu 

nekādas privāto pušu, piemēram, adopcijas aģentūru, finansiālās intereses. 

14. Deputāti uzskata, ka lielāki dokumentācijas apjomi, kas jāapstrādā sociālajiem 

darbiniekiem, noved pie tā, ka atsevišķās lietas tiek izskatītas mazākā mērā izsmeļoši, un šis 

apstāklis apvienojumā ar ierobežoto laiku un iespējamo sociālo darbinieku kriminālatbildību 

gadījumā, ja tiek konstatēta nolaidība, atstājot bērnus pie viņu bioloģiskajiem vecākiem, 

varētu būt izraisošs faktors lēmumiem, kas sliecas par labu adopcijai. 

15. Būtu visā valstī, lai nodrošinātu kritēriju un procedūru saskaņotību, jāpiešķir pienācīgi 

resursi un jāsniedz plašāka apmācība sociālajiem darbiniekiem un citiem valsts ierēdņiem, 

piemēram, policistiem, kas iesaistīti procesos bērnu aizgādības jautājumos, kā arī 

attiecīgajiem advokātiem, par to, kā rīkoties attiecībā uz tādu īpašu jautājumu kā adopcija bez 

vecāku piekrišanas, jo īpaši, ja tas skar ģimenes, kas nav Apvienotās Karalistes 

valstspiederīgie. 

16. Komiteja vēlas vērst uzmanību uz lēmumu, kas attiecas uz adopciju bez vecāku 

piekrišanas, pamatojuma palielinātu subjektīvas interpretācijas risku, kas var rasties, atceļot 

1998. gada Cilvēktiesību likumu; Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumi (piemēram, par bērna 

tiesībām uz taisnīgu procesu un tiesībām cienīt ģimenes dzīvi) vairs nebūs pamats tiesu vai 

vietējo pārvaldes iestāžu pieņemtajiem lēmumiem. 

17. Būtu jānodrošina visaptverošākas bezmaksas juridiskās palīdzības shēmas ar neatkarīgu 

juridisko konsultāciju un pārstāvību no paša sākuma un visā bērnu aizgādības tiesību 

pārskatīšanas procesa laikā, lai novērstu jebkāda veida sociālekonomisko diskrimināciju;  

Komiteja aicina dalībvalstis garantēt tiesības procesā iesaistītajiem radiniekiem, kuri ir citas 

dalībvalsts pilsoņi, tostarp juridiskās palīdzības sniegšanu, advokātu un ģimenes tiesību grupu 

iesaistīšanu, piekļuvi tulka pakalpojumiem, ka arī laikus sniegtu informāciju un visus 

attiecīgos dokumentus par bērna uzklausīšanu; 

18. Komiteja uzskata, ka ir principiāli būtiski, lai vecāki saprot, par ko izšķiras tālākā gaita 

katrā brīdī un katrā procedūras posmā. Tas ietver viņu savlaicīgu informēšanu, ja sociālie 

dienesti plāno uzsākt adopcijas procedūru; nekādi dokumenti nebūtu jāparaksta, nesaprotot to 

sekas, un jo īpaši attiecībā uz piekrišanu adopcijai.  

19. Dalībvalstu iestādēm un labdarības organizācijām, kuras iesaistītas bērnu aizgādības 

tiesību pārskatīšanas procesā, būtu jānodrošina, ka vecāki tiek labāk informēti jau pašā 

procesa sākumā, sniedzot pienācīgu atbalstu vecākiem ar lasītprasmes un rakstītprasmes 

problēmām, tostarp sniedzot viņiem skaidrojumus par visām juridiskajām procedūrām, ar 

kurām viņiem nāksies saskarties, lēmumiem, kuri tiks pieņemti saistībā ar bērna nākotni, un 

šādu lēmumu sekām, ja tādas būs, jo īpaši gadījumos saistībā ar 1989. gada Likuma par 

bērniem 20. pantu.  

20. Ja vecākiem angļu valoda nav dzimtā valoda, ir jānodrošina, lai visa nepieciešamā 

informācija par lēmumiem, kuri tiks pieņemti, un to sekām tiktu sniegta viņu dzimtajā valodā 

vai valodā, kuru viņi pilnībā saprot; kā pirmais solis virzībā uz šo mērķi būtu jāizveido tālruņa 

palīdzības dienests, kura pakalpojumi pieejami vairākās valodās, ja iespējams.  

21. Attiecībā uz 20. pantu ir nepieciešami piemēroti pasākumi, lai novērstu, ka šo paredzēto 

pagaidu pasākumu, kam brīvprātīgi piekrīt bioloģiskie vecāki un kura mērķis ir otras iespējas 
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sniegšana un bērna atgriešanās mājās labākos ģimenes apstākļos, rezultātā vēršas pret 

ģimenes vienotību un kļūst par izraisītāju negribētai procedūrai nodot adopcijai bez 

piekrišanas. 

22. Deputāti uzskata, ka situācijās, kad bērnu nodod aprūpē, un vēl vairāk 20. pantā 

paredzētajos brīvprātīgajos gadījumos vajadzētu būt vecāku tiesībām un tāpat arī tas labvēlīgi 

ietekmētu bērna pašnovērtējumu, lai laikā, kamēr viņi atrodas audžuģimenē, būtu iespējas 

saskarsmes obligātajam minimālajam līmenim, lai varētu parādīt, ka viņi nav pamesti, bet gan 

gluži otrādi, vecāki cīnās par to, lai atgūtu aprūpes tiesības attiecībā uz bērnu. 

23. Komiteja aicina dalībvalstis uzlabot vecāku un viņu bērnu tikšanās kvalitāti un veikt 

pasākumus, lai nodrošinātu, ka visas iesaistītās personas pilnībā saprot notiekošās sarunas un 

vecāku apmeklējumus. 

24. Bērnu aizgādības tiesību pārskatīšanas procesa termiņš (patlaban ne ilgāk kā 26 nedēļas) 

būtu jānosaka par minimālo termiņu, lai spētu atbilstīgi izskatīt katru lietu un nodrošināt, ka 

gan bērna vecākiem, gan alternatīvā kārtā radiniekiem vai ģimenes draugiem tiek atvēlēts 

pietiekami daudz laika sniegt priekšlikumus (piemēram, attiecībā uz to, kurš varētu būt bērna 

aprūpētājs) vai veikt nepieciešamās izmaiņas, kas, piemēram, ļautu tiem savlaicīgi pieteikties 

par bērna aprūpētājiem, pirms notikusi neatgriezeniska adopcija; Komiteja uzskata, ka, ņemot 

vērā adopcijas procesa neatgriezeniskumu, pašreizējais laika ierobežojums noved pie 

sasteigtiem lēmumiem un samazina faktisko iespējamo variantu izvēli, piemēram, pagaidu vai 

pastāvīgu risinājumu paplašinātās ģimenes ietvaros.  

25. Komiteja aicina dalībvalstis no vardarbības cietušajiem ģimenē un personām, kurām 

alkohola vai narkotiku ļaunprātīgas izmantošanas dēļ atņemti bērni, dot tiesības pilnībā 

atgūties, pirms tiesa pieņem galīgo lēmumu par adopciju. 

26. Iestādēm, kas iesaistītas bērnu aizgādības tiesību pārskatīšanas procesā, būtu jānodrošina, 

lai vecāki, kuri ir bijuši vardarbības ģimenē upuri vai nu bērnībā, vai kā pieauguši cilvēki, 

tiktu atbalstīti. . Vardarbības ģimenē upuri nekādā ziņā nedrīkstētu automātiski tikt uzskatīti 

par īpašu risku, kas varētu radīt turpmāku emocionālu kaitējumu paši saviem bērniem; būtu 

jāizvairās no jebkāda veida atkārtotas viktimizācijas, tā ka tiktu pastāvīgi atņemtas aizgādības 

tiesības attiecībā uz saviem bērniem, jo īpaši, ja ir runa par sievietēm, kas cietušas no 

vardarbības. 

27. Sociālajiem dienestiem būtu jānodrošina, ka vispirms tiek apzinātas iespējamās 

audžuģimenes ar tādu pašu kultūras izcelsmi kā aprūpē ievietojamajam bērnam, un jādod 

priekšroka šādai saderībai bērna interesēs, jo viņam vajadzētu būt iespējai saglabāt savu 

dzimto valodu un tajā regulāri sazināties; būtu jāgarantē bioloģiskajiem vecākiem atbilstīgas 

tikšanās, un ir jāatceļ jebkādi pastāvošie šķēršļi tikšanās tiesībām ar bioloģiskajiem vecākiem 

valodā, kas viņiem kopīga. 

28. Par prioritāriem būtu jānosaka risinājumi, kas ļauj vienu vecāku bērniem palikt kopā; ja 

šāds risinājums nav iespējams, būtu jāveic visi iespējamie pasākumi, lai izvairītos no vienu 

vecāku bērnu pilnīgas šķiršanas. 

29. Sociālajiem dienestiem ir jāveic arī audžuģimeņu un adoptētāju ģimeņu uzraudzība un 

novērtējums ne tikai pirms bērnu ierašanās, bet arī ir pēc tam jāvērtē viņu integrācija jaunajā 

vidē. 
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30. Komiteja vēlas aicināt ievērot Komisijas izstrādātās pamatnostādnes par „koordināciju un 

sadarbību integrētās bērnu aizsardzības sistēmās”1 — tās būtu jāņem vērā visiem 

iesaistītajiem dienestiem ikvienā bērnu aizgādības tiesību pārskatīšanas procesa posmā. 

31. Būtu jāvāc nepieciešamie statistikas dati, lai gūtu labāku priekšstatu par jautājumiem, kas 

saistīti ne tikai ar adopciju bez piekrišanas un lietām, kurās iesaistīti citu valstu 

valstspiederīgie, bet arī ar ģimenes tiesībām kopumā, tostarp datu sadalījumu gan attiecībā uz 

ienākumu līmeni, kā arī par to, vai lietām piemīt starpnacionāla dimensija, tādējādi sniedzot 

iespēju gūt labāku pārskatu par kopējo situāciju un tendencēm, kā arī salīdzināt ES 

dalībvalstis šajā ziņā. 

 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/2015_forum_roc_background_en.pdf  

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/2015_forum_roc_background_en.pdf

