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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0594/2019, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais B. E. un 
kam ir pievienoti 6 paraksti, par bērnu starptautisku nolaupīšanu Japānā

Lūgumraksts Nr. 0841/2019, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais T.P., par 
bērnu starptautisku nolaupīšanu Japānā

Lūgumraksts Nr. 0842/2019, ko iesniedza Francijas valstspiederīgais V.F., par 
bērnu starptautisku nolaupīšanu Japānā

Lūgumraksts Nr. 0843/2019, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais M.B., par 
bērnu starptautisku nolaupīšanu Japānā

1. Lūgumraksta Nr. 0594/2019 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Japāna pārkāpj 1980. gada Hāgas konvenciju par 
starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem, ko tā ratificēja 2014. gadā. 
Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka Japānas tiesību aktos vecākiem, kas nav Japānas 
pavalstnieki, kopīga aizgādība, apmeklējuma tiesības vai saskarsmes tiesības ar saviem bērniem 
paredzētas nav. Viņš apgalvo, ka Japāna pārkāpj arī 1989. gada Konvencijas par bērna tiesībām 
9. pantu, kurā abiem vecākiem ir garantēta piekļuve bērniem, un prasa izmantot visus 
nepieciešamos līdzekļus, ar kuriem novērš turpmākus starptautisko tiesību pārkāpumus.

Lūgumraksta Nr. 0841/2019 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs izklāsta savas problēmas, norādot, ka viņa sieva — Japānas 
pavalstniece — ir nolaupījusi divus viņa bērnus, kuriem ir arī Itālijas valstspiederība, un 
apgalvo, ka Japāna pārkāpj 1980. gada 25. oktobra Hāgas Konvenciju par starptautiskās bērnu 
nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem, kuru tā ratificēja 2014. gadā. Viņš norāda, ka Japānas 
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tiesību aktos nav paredzētas tādu vecāku kopīgas aizgādības tiesības, apmeklējuma tiesības vai 
saskarsmes tiesības ar saviem bērniem, kas nav Japānas pavalstnieki. Tādēļ viņš lūdz Eiropas 
Parlamentu ar šiem argumentiem vērsties pie Japānas, aicinot to darīt visu nepieciešamo, lai 
nepieļautu turpmākus valsts un starptautisko tiesību, jo īpaši 1989. gada ANO Konvencijas par 
bērna tiesībām, pārkāpumus.

Lūgumraksta Nr. 0842/2019 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs izklāsta savas problēmas, norādot, ka viņa sieva ir nolaupījusi divus 
viņa bērnus, kuri ir Japānas pavalstnieki un Francijas valstspiederīgie, un apgalvo, ka Japāna 
pārkāpj 1980. gada Hāgas Konvenciju par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem 
aspektiem, kuru tā ratificēja 2014. gadā. Viņš norāda, ka Japānas tiesību aktos nav paredzētas 
tādu vecāku kopīgas aizgādības tiesības, apmeklējuma tiesības vai saskarsmes tiesības ar 
saviem bērniem, kas nav Japānas pavalstnieki. Tādēļ viņš lūdz Eiropas Parlamentu ar šiem 
argumentiem vērsties pie Japānas, aicinot to darīt visu nepieciešamo, lai novērstu turpmākus 
valsts un starptautisko tiesību, jo īpaši 1989. gada ANO Konvencijas par bērna tiesībām, 
pārkāpumus.

Lūgumraksta Nr. 0843/2019 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs izklāsta savas problēmas, norādot, ka viņa sieva — Japānas 
pavalstniece — ir nolaupījusi viņa dēlu, kuram ir arī Itālijas valstspiederība, un apgalvo, ka 
Japāna pārkāpj 1980. gada Hāgas Konvenciju par starptautiskās bērnu nolaupīšanas 
civiltiesiskajiem aspektiem, kuru tā ratificēja 2014. gadā. Viņš norāda, ka Japānas tiesību aktos 
nav paredzētas tādu vecāku kopīgas aizgādības tiesības, apmeklējuma tiesības vai saskarsmes 
tiesības ar saviem bērniem, kas nav Japānas pavalstnieki. Tādēļ viņš lūdz Eiropas Parlamentu 
ar šiem argumentiem vērsties pie Japānas, aicinot to darīt visu nepieciešamo, lai novērstu 
turpmākus valsts un starptautisko tiesību, jo īpaši 1989. gada ANO Konvencijas par bērna 
tiesībām, pārkāpumus.

2. Pieņemamība

Lūgumraksts Nr. 0594/2019 atzīts par pieņemamu 2019. gada 3. decembrī. 

Lūgumraksti Nr. 0841/2019, Nr. 0842/2019 un Nr. 0843/2019 atzīti par pieņemamiem 
2020. gada 10. janvārī. 

Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar Reglamenta 227. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2020. gada 16. martā

Komisija ir pilnībā informēta par lūgumrakstā izklāstītajām problēmām. Komisija patiešām 
uztur ciešus sakarus jo īpaši ar vienu no lūgumraksta iesniedzējiem, ar kuru tā ir apmainījusies 
ar vēstulēm un informāciju par šo jautājumu.

Vecāka — Japānas pavalstnieka — (parasti mātes) nolaupīto bērnu atpakaļatdošanu de facto 
padara neiespējamu tas, ka netiek izpildīti tiesu nolēmumi, kas ir pieņemti, pamatojoties uz 
1980. gada 25. oktobra Hāgas Konvenciju par starptautiskās bērnu nolaupīšanas 
civiltiesiskajiem aspektiem (turpmāk – “1980. gada konvencija”), ko līdz šim ir ratificējusi vai 
kam ir pievienojusies ir 101 valsts (tostarp visas ES dalībvalstis un Japāna). 
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Neraugoties uz ilgi gaidīto 1980. gada konvencijas ratifikāciju no Japānas puses 2014. gadā, 
ES dalībvalstis un vairākas trešās valstis sūdzas par to, ka tās īstenošana ir jāuzlabo, jo bērna 
atpakaļatgriešana uz viņa/viņas pastāvīgo dzīvesvietu faktiski nav iespējama bez tā vecāka 
piekrišanas, kurš bērnu nolaupīja, un tas tā ir pat tad, kad Japānas tiesa ir pieņēmusi lēmumu, 
kas satur rīkojumu par atpakaļatgriešanu.

Starptautiskā līmenī nav uzraudzības iestādes, kas kontrolētu, vai minētās konvencijas 
dalībvalstis pareizi īsteno 1980. gada konvenciju, kaut arī konstatētās problēmas tiek 
apspriestas īpašajās komisijās, kuras laiku pa laikam izveido Hāgas Starptautisko privāttiesību 
konference.

Problēmas, ko rada šī situācija, tiek rūpīgi uzraudzītas ES līmenī, jo 1980. gada konvencija 
attiecas uz ES ekskluzīvo ārējo kompetenci. Ir vairākkārt mēģināts uzlabot Japānas iestāžu 
informētību. Tieslietu komisāre 2018. gada 2. augustā nosūtīja vēstuli Japānas tieslietu 
ministrei Yoko Kamikawa kundzei. Atbilde tā arī saņemta netika. ES delegācija Japānā un ES 
dalībvalstu iestādes lūdza tikties ar nākamo tieslietu ministru Takashi Yamashita, bet sanāksme 
nenotika.

Piekāpjoties starptautiska spiediena priekšā, Japānas parlaments (Diet) 2019. gada 10. maijā 
apstiprināja Civilaktu izpildes likumu un likumu, ar kuru īsteno Hāgas Konvenciju par 
starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem. Tagad, pateicoties minētajiem 
grozījumiem, var izpildīt tiesas rīkojumus par bērna atdošanu bez tā vecāka klātbūtnes, kurš 
bērnu nolaupīja. Tomēr šķiet, ka, ja vecāks, kurš bērnu nolaupīja, piedalās klātienē un kavē 
pārsūtīšanu, nolēmums joprojām var netikt izpildīts, jo iestādēm var būt bažas par iespējamo, 
bērnam nodarīto psiholoģisko traumu. Tādēļ tas, kā tiesiskā reforma izpaudīsies praksē, 
pagaidām zināms nav. Minētajam likumam būtu jāstājas spēkā 2020. gada aprīlī.

Japānas tiesību sistēmā dalīta aizgādība nav atļauta arī atsevišķi dzīvojošiem / šķirtiem 
vecākiem, un vecākam, kuram nav piešķirta aizgādība, tikšanās tiesību nav un viņš vienkārši 
no bērna dzīves tiek izslēgts. Minētais apstāklis varētu dot pamatu bažām, ņemot vērā principus, 
kas ir nostiprināti Apvienoto Nāciju Organizācijas 1989. gada 20. novembra Konvencijā par 
bērna tiesībām, kuru Japāna ratificēja 1994. gada 22. maijā, jo īpaši tās 9. pantā, kurā ir noteikts, 
ka bērnam ir tiesības regulāri uzturēt personiskas attiecības un tiešus kontaktus ar abiem 
vecākiem. Ir gan jāuzsver, ka minētā situācija tāda pati ir arī japāņu pāru gadījumā.

Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par bērna tiesībām ES acquis iekļauta nav. Tomēr 
bērna tiesības uzturēt regulārus kontaktus ar abiem vecākiem ir noteiktas ES Pamattiesību 
hartas 24. panta 3. punktā, un Savienībai, kā arī dalībvalstīm tās ir jāievēro, tām īstenojot 
Savienības tiesību aktus.

ES un Japāna 2018. gada 17. jūlijā noslēdza stratēģiskās partnerības nolīgumu (turpmāk — “ES 
un Japānas SPN”). Saskaņā ar ES un Japānas SPN 32. panta 1. punktu abas puses ir apņēmušās 
“padarīt ciešāku tiesu iestāžu sadarbību civillietās un komerclietās, jo īpaši attiecībā uz 
konvenciju par tiesu iestāžu sadarbību civillietās veicināšanu un efektivitāti”. Šī norma attiecas 
arī uz 1980. gada konvenciju. Tomēr ES un Japānas SPN spēkā vēl stājies nav un ES 
dalībvalstīs ratificēts arī vēl nav; provizoriski piemērotas tiek dažas nolīguma daļas, taču 
32. panta par tiesu iestāžu sadarbību to vidū nav.

Tādēļ ES jautājumu par 1980. gada konvencijas piemērošanu praksē ir pacēlusi Apvienotās 
komitejas 2. sanāksmē 2020. gada 31. janvārī sadaļas “Cilvēktiesības” ietvaros.



PE648.546v05-00 4/8 CM\1266585LV.docx

LV

Secinājums

Komisija turpinās apspriest šo jautājumu visos iespējamajos forumos, tostarp ES un Japānas 
SPN apvienotajā komitejā.

4. Komisijas atbilde (REV I), kas saņemta 2020. gada 9. novembrī

Lūgumrakstu komiteja 2020. gada 19. februārī saskaņā ar savas darba kārtības 8. punktu 
izskatīja četrus lūgumrakstus, kurus iesniedza ES pilsoņi (Vācijas, Francijas un Itālijas 
valstspiederīgie). Lūgumraksta iesniedzēji apgalvo, ka Japāna pārkāpj 1980. gada Hāgas 
konvenciju par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem, ko tā ratificēja 
2014. gadā. Viņi norāda, ka Japānas tiesību aktos vecākiem, kas nav Japānas pavalstnieki, 
kopīga aizgādība, apmeklējuma tiesības vai saskarsmes tiesības ar saviem bērniem paredzētas 
nav. Nesenie, ļoti augstā politiskā līmenī īstenotie diplomātiskie pasākumi (Francijas prezidents 
E. Makrons, Itālijas prezidents S. Matarella un Itālijas premjerministrs Dž. Konte) izrādījās 
neveiksmīgi. Lūgumraksta iesniedzēji lūdza nekavējoties piemērot sankcijas pret Japānu par 
bērnu un vecāku pamattiesību neievērošanu.

Komisija sniedza pārskatu par juridiskajām koncepcijām, kuras attiecas uz ģimeni Japānā un 
kuru rezultātā netika nodrošināta tiesu nolēmumu izpilde civillietās, un atgādināja par dažādām 
iniciatīvām, kuras ES ir veikusi, lai uzlabotu Japānas iestāžu informētību, jo īpaši darīja zināmu 
2020. gada 31. janvārī saskaņā ar stratēģiskās partnerības nolīgumu ar Japānu notikušo 
Apvienotās komitejas otro sanāksmi, kurā ES Japānai uzstājīgi prasīja, lai tā ievērotu savas 
starptautiskās saistības un praksē izpildītu tiesu nolēmumus par bērna atpakaļatgriešanu un 
apmeklējuma tiesībām. 

Lūgumrakstu komiteja lūdza Komisiju sniegt jaunāko informāciju par pašreizējo stāvokli šajā 
jautājumā.

Komisijas konstatējumi

Kā Lūgumrakstu komiteja paziņoja, jautājumu par bērnu nolaupīšanu un apmeklējuma tiesībām 
ES izvirzīja ES un Japānas cilvēktiesību konsultācijās, kas notika, 2020. gada 12. maijā rīkojot 
videokonferenci. 

Attiecībā uz vecāku veiktu bērnu nolaupīšanu ES pauda bažas par to, ka netiek īstenoti 
atpakaļatgriešanas lēmumi, kas ir jāpilda saskaņā ar 1980. gada Hāgas konvenciju, un tiek 
ignorētas pārrobežu apmeklējuma tiesības. ES interesējās arī par nodomu pārskatīt normas, kas 
laulības šķiršanas gadījumā bērna kopīgu aizgādību nepieļauj, un par konkrētiem to 2019. gada 
izmaiņu rezultātiem, kuras stājās spēkā 2020. gada 1. aprīlī. Japāna norādīja, ka kopš minētās 
1980. gada konvencijas ratifikācijas ir izskatītas 112 lietas un izpildīti 48 atpakaļatgriešanas 
lēmumi, tostarp attiecībā uz dalībvalstīm. Japāna paziņoja, ka sadarbība ar dalībvalstu 
centrālajām iestādēm saskaņā ar 1980. gada konvenciju ir bijusi lieliska. Papildus tam tika 
sniegti 2019. gada izmaiņu panākumu piemēri (grozījumi Civilaktu izpildes likumā un likumā, 
ar kuru īsteno Hāgas Konvenciju par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem 
aspektiem). Šīs izmaiņas ir paredzētas, lai paātrinātu tādu tiesu nolēmumu īstenošanu attiecībā 
uz bērnu nodošanu pēc laulības šķiršanas, kuras skata iekšzemes un starptautisko nolaupīšanu 
lietas. 
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Japāna atzinīgi vērtēja saziņas ar ES kanāla atklāšanu šajā jautājumā un izteicās, ka ir gatava 
sniegt palīdzību.

Japāna norādīja uz semināriem, kas tika organizēti diplomātiem Tokijā, un uz juristiem 
paredzētām izglītības programmām. Japāna aicināja ES sekot līdzi, kā grozītais likums tiks 
īstenots, tiesu iestādēm turpmāk pieņemot rīkojumus.

2020. gada 21. aprīlī tieslietu komisārs D. Reynders parakstīja Japānas tieslietu ministrei 
M. Mori adresētu vēstuli, kurā viņš viņu informē par ES norūpētību attiecībā uz ES pilsoņu tādu 
bērnu situāciju, kuriem nav saskares ar vienu no vecākiem. Ministre M. Mori atbildēja 
2020. gada jūnijā. Atkārtoti tika izteiktas nostājas, kas tika paustas 2020. gada 12. maija ES un 
Japānas cilvēktiesību konsultācijās. Japāna ar atsaucību uzklausīja ideju organizēt ES un 
Japānas darbsemināru/semināru, kurā tiktu risināts bērnu nolaupīšanas/apmeklēšanas tiesību 
jautājums. Komisija sadarbībā ar Eiropas Ārējās darbības dienestu un ES delegāciju Japānā 
pašlaik gatavo semināru, kurā ir paredzēts ļaut piedalīties arī Hāgas Starptautisko privāttiesību 
konferences Pastāvīgā biroja pārstāvjiem.

Komisija Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla civillietās un komerclietās ietvaros patlaban 
apspriežas arī ar dalībvalstu centrālajām iestādēm, kas saskaņā ar 1980. gada konvenciju ir 
izraudzītas, lai novērtētu, vai nav tādu Japānas pavalstnieku un dalībvalstu valstspiederīgo lietu, 
kas joprojām atrodas izskatīšanas stadijā.

Eiropas Parlaments 2020. gada 8. jūlijā ar balsu lielu pārsvaru pieņēma rezolūciju par ES 
valstspiederīgo bērnu starptautisku un iekšzemes nolaupīšanu Japānā, ko veic šo bērnu vecāki. 
Turpinot risināt šo jautājumu, Eiropas Savienības delegācijas Japānā vadītāja, vēstniece 
Patricia  Flor, 2020. gada 2. oktobrī tikās ar Pārstāvju palātas priekšsēdētāju Tadamori 
Oshima. Pēc šīs sanāksmes Tieslietu ministrija ES delegācijai darīja zināmu savas pašreizējās 
aizgādības sistēmas iespējamo reformu izpētes grupas kontaktpuntu. Sanāksme ir plānota 
novembrī, lai minēto izpētes grupu iesaistītu šā semināra sagatavošanā.

Secinājums

Komisija kopā ar Eiropas Ārējās darbības dienestu un ES delegāciju turpinās apspriest šo 
jautājumu ar attiecīgajiem Japānas sarunu partneriem. Paredzams, ka tā šā brīža centienu 
ietvaros 2021. gadā organizēs ES un Japānas semināru par bērnu nolaupīšanu / apmeklēšanas 
tiesībām.

5. Komisijas atbilde (REV II), kas saņemta 2021. gada 16. aprīlī

Lūgumrakstu komiteja 2020. gada 19. februārī izskatīja četrus lūgumrakstus, kurus iesniedza 
ES pilsoņi (Vācijas, Francijas un Itālijas valstspiederīgie). Lūgumraksta iesniedzēji apgalvo, ka 
Japāna pārkāpj 1980. gada Hāgas konvenciju par starptautiskās bērnu nolaupīšanas 
civiltiesiskajiem aspektiem, ko tā ratificēja 2014. gadā. Viņi norāda, ka Japānas tiesību aktos 
vecākiem, kas nav Japānas pavalstnieki, kopīga aizgādība, apmeklējuma tiesības vai 
saskarsmes tiesības ar saviem bērniem paredzētas nav. Nesenie, ļoti augstā politiskā līmenī 
īstenotie diplomātiskie pasākumi (Francijas prezidents E. Makrons, Itālijas prezidents 
S. Matarella un Itālijas premjerministrs Dž. Konte) bija neveiksmīgi. Lūgumraksta iesniedzēji 
lūdza nekavējoties piemērot sankcijas pret Japānu par bērnu un vecāku pamattiesību 
neievērošanu.
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Komisija sniedza pārskatu par juridiskajām koncepcijām, kas attiecas uz ģimeni Japānā un kuru 
rezultātā netika nodrošināta tiesu nolēmumu izpilde civillietās, un atgādināja par dažādām 
iniciatīvām, kuras ES ir veikusi, lai uzlabotu Japānas iestāžu izpratni, jo īpaši informēja par 
2020. gada 31. janvārī saskaņā ar stratēģiskās partnerības nolīgumu ar Japānu notikušo 
Apvienotās komitejas otro sanāksmi, kurā ES Japānai uzstājīgi prasīja, lai tā ievērotu savas 
starptautiskās saistības un praksē izpildītu tiesu nolēmumus par bērna atpakaļatgriešanu un 
apmeklējuma tiesībām. 

Lūgumrakstu komiteja lūdza Komisiju sniegt jaunāko informāciju par pašreizējo stāvokli šajā 
jautājumā.

Komisijas konstatējumi

Kā Lūgumrakstu komiteja paziņoja, jautājumu par bērnu nolaupīšanu un apmeklējuma tiesībām 
ES izvirzīja ES un Japānas cilvēktiesību konsultācijās, kas notika, 2020. gada 12. maijā rīkojot 
videokonferenci.  

Attiecībā uz vecāku veiktu bērnu nolaupīšanu ES pauda bažas par to, ka netiek īstenoti 
atpakaļatgriešanas lēmumi, kas ir jāizpilda saskaņā ar 1980. gada Hāgas konvenciju, un tiek 
ignorētas pārrobežu apmeklējuma tiesības. ES interesējās arī par nodomu pārskatīt normas, 
kurās laulības šķiršanas gadījumā bērna kopīga aizgādība pieļauta netiek (ņemot vērā Japānas 
pienākumu, kas tai ir noteikts Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijā par bērna tiesībām), 
un par konkrētiem to 2019. gada izmaiņu rezultātiem, kuras stājās spēkā 2020. gada 1. aprīlī. 
Japāna norādīja, ka kopš minētās 1980. gada konvencijas ratifikācijas ir izskatītas 112 lietas un 
izpildīti 48 atpakaļatgriešanas lēmumi, tostarp attiecībā uz dalībvalstīm. Japāna paziņoja, ka 
sadarbība ar dalībvalstu centrālajām iestādēm saskaņā ar minēto 1980. gada konvenciju ir bijusi 
lieliska. Papildus tam tika uzrādīti 2019. gada izmaiņu panākumu piemēri (grozījumi Civilaktu 
izpildes likumā un likumā, ar kuru īsteno Hāgas Konvenciju par starptautiskās bērnu 
nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem). Šīs izmaiņas ir paredzētas, lai paātrinātu tādu tiesu 
nolēmumu īstenošanu attiecībā uz bērnu atdošanu pēc laulības šķiršanas, kuras skata iekšzemes 
un starptautisko nolaupīšanu lietas. 

Japāna atzinīgi vērtēja saziņas ar ES kanāla atklāšanu šajā jautājumā un izteicās, ka ir gatava 
sniegt palīdzību.

Japāna norādīja uz Tokijā diplomātiem domātiem semināriem un uz juristiem piedāvātām 
izglītības programmām un aicināja ES sekot līdzi, kā grozītais likums tiks īstenots turpmākajos 
tiesu rīkojumos.

Tieslietu komisārs 2020. gada 21. aprīlī parakstīja Japānas tieslietu ministrei M. Mori adresētu 
vēstuli, kurā viņš viņu informē par ES norūpētību sakarā ar ES pilsoņu tādu bērnu situāciju, 
kuriem nav saskares ar vienu no vecākiem. Ministre M. Mori atbildēja 2020. gada jūnijā. 
Atkārtoti tika izteiktas nostājas, kas tika paustas 2020. gada 12. maija ES un Japānas 
cilvēktiesību konsultācijās. Japāna ar atsaucību uzklausīja ideju organizēt ES un Japānas 
darbsemināru/semināru, kurā tiktu risināts bērnu nolaupīšanas/apmeklēšanas tiesību jautājums. 
Komisija sadarbībā ar ES Ārējās darbības dienestu un ES delegāciju Japānā pašlaik gatavo 
semināru, kurā ir paredzēts ļaut piedalīties arī Hāgas Starptautisko privāttiesību konferences 
Pastāvīgā biroja pārstāvjiem.
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Eiropas Parlaments 2020. gada 8. jūlijā ar balsu lielu pārsvaru pieņēma rezolūciju par ES 
valstspiederīgo bērnu starptautisku un iekšzemes nolaupīšanu Japānā, ko veic šo bērnu vecāki. 
Turpinot risināt šo jautājumu, Eiropas Savienības delegācijas Japānā vadītāja, vēstniece 
Patricina Flor, 2020. gada 2. oktobrī tikās ar Pārstāvju palātas priekšsēdētāju Tadamori 
Oshima. Pēc šīs sanāksmes Tieslietu ministrija ES delegācijai darīja zināmu savas pašreizējās 
aizgādības sistēmas iespējamo reformu izpētes grupas kontaktpuntu. Papildus tam šā semināra 
sagatavošanā ir plānota arī minētās izpētes grupas iesaiste.

Komisija Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla civillietās un komerclietās ietvaros 2020. gada 
novembrī apspriedās arī ar dalībvalstu centrālajām iestādēm, kuras saskaņā ar 1980. gada 
konvenciju ir izraudzītas, lai novērtētu, vai nav tādu Japānas pavalstnieku un dalībvalstu 
valstspiederīgo lietu, kas joprojām atrodas izskatīšanas stadijā un kurās ir atklājušās lielākās 
grūtības. 

No apspriešanās izrietošais secinājums ir tāds, ka nepabeigto lietu skaits ir ļoti mazs un ka tas 
gandrīz pilnībā attiecas uz Vāciju, Franciju un Itāliju. Tomēr, lai gan sadarbība ar centrālajām 
iestādēm tika uzskatīta par “izcilu”, tika uzsvērtas problēmas izpildīt lēmumus par bērna 
atpakaļatgriešanu un saskarsmes tiesībām. Pirmā neseno reformu pieredze diez ko iepriecinoša 
vis nebija. Šīs problēmas tiks risinātas drīzumā gaidāmajā seminārā.

Secinājums

Komisija kopā ar ES delegāciju turpinās apspriest šo jautājumu ar attiecīgajiem Japānas sarunu 
partneriem. Tā šā brīža centienu ietvaros tā, paredzams, kaut kad vēlāk 2021. gadā organizēs 
ES un Japānas semināru par bērnu nolaupīšanas/apmeklēšanas tiesībām. 

6. Komisijas atbilde (REV III), kas saņemta 2021. gada 31. oktobrī

Šī ir otrreizējā informācijas atjaunināšana par pašreizējo stāvokli jautājumā attiecībā uz to, kā 
Japāna īsteno 1980. gada Hāgas Konvenciju par starptautiskās bērnu nolaupīšanas 
civiltiesiskajiem aspektiem un iespējamu pašreizējās aizgādības valsts sistēmas reformu un ar 
to saistītus jautājumus. Lūgumraksta iesniedzēji pauda bažas par to, ka pēc vecāku veiktas 
nolaupīšanas atgriešanas lēmumi netiek izpildīti, un par to, ka nav iespējams uzturēt kontaktus 
ar bērnu gan pārrobežu gadījumos, gan tīri vienas valsts gadījumos, kad viens no vecākiem ir 
ārvalstu pilsonis.

Komisijas konstatējumi

a) 1980. gada Hāgas konvencijas īstenošana un apmeklējuma tiesību izpildes 
nodrošināšana

Neskatoties uz to, ka Japāna pieņēma 2019. gada izmaiņas (grozījumi Civilaktu izpildes likumā 
un likumā, ar kuru īsteno Hāgas Konvenciju par starptautiskās bērnu nolaupīšanas 
civiltiesiskajiem aspektiem), kas stājās spēkā 2020. gada 1. aprīlī, virzība šķiet ir visai gausa. 
Izmaiņas bija paredzētas, lai atvieglotu bērna atgriešanos savā pastāvīgajā dzīvesvietā gan pēc 
starptautiskas nolaupīšanas, gan iekšzemes lietās. Kopumā tika sagaidīts, ka lēmumu par bērna 
atpakaļatgriešanu un saskarsmes tiesībām (t. s. “tiešā izpilde”) īstenošanas nodrošināšana būtu 
bijusi efektīvāka un ka pēc 2020. gada aprīļa Japānā palielināsies tiešo izpildes gadījumu skaits. 
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Tomēr sekmīgo izpilžu īpatsvars joprojām ir nemainīgs, un tas, ka izpilde pēc 2019. gada 
reformām tagad ir iespējama bērna vecvecāku (tā vecāka vecāku, kas bērnus nolaupa) mājās un 
skolā, praksē neko nav mainījis. Turklāt joprojām pastāv grūtības īstenot 
apmeklējumus/kontaktus ar bērnu. Lai nodrošinātu izpildi, tiesas lēmumā vai mediācijas 
nolīgumā ir jāparedz īpaši apmeklējuma nosacījumi, piemēram, apmeklējuma sākuma un beigu 
datums, pulksteņlaiks un vieta. Tomēr tiesu nolēmumi šajā jautājumā bieži vien ir neskaidri, un 
par atsevišķiem jautājumiem ir jāvienojas vecākiem. Lai pareizi īstenotu 1980. gada Hāgas 
Konvenciju par starptautisko bērnu nolaupīšanu un Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) 
Konvenciju par bērna tiesībām, Japānai ir jāstiprina ģimenes lietu tiesas un bērnu labklājības 
speciālistu infrastruktūra, pateicoties kam, var efektīvi risinātu šo jautājumu. Komisija vēlreiz 
pievērsīsies šai problēmai nākamajā ES un Japānas konsultāciju par cilvēktiesībām sesijā 
(2022. gada otrajā pusē), uzsverot, cik svarīgi ir ievērot bērnu tiesības uz attiecībām ar abiem 
vecākiem, kā tas ir noteikts ANO Konvencijā par bērna tiesībām, kurai pievienojusies ir arī 
Japāna.

b) jaunākās norises saistībā ar bērnu aizgādības/apmeklēšanas tiesību reformu Japānā

Japānas Civilkodekss paredz vecāku kopīgu aizgādību laulības laikā, bet pēc laulības šķiršanas 
tikai vienam vecākam ir vecāku tiesības un pienākumi, un viņam ir piešķirta vienīgā aizgādība 
pār bērnu. Sākot ar 2021. gada 30. martu, Likumdošanas padomes Ģimenes tiesību komiteja 
pašreizējo kārtību sāka pārskatīt. Pirmā apspriešana beidzās 2022. gada 25. janvārī, un otrā 
kārta sākās 2022. gada 22. februārī. Attiecībā uz civilkodeksa normu vispārīgo daļu, kas 
reglamentē vecāku un bērnu attiecības, tiek ierosināts bērna intereses uzskatīt par prioritāti. 
Turklāt, lemjot par aizgādību, būtu jāņem vērā bērna viedoklis. Tomēr “bērna intereses” ir 
jēdziens, ko var interpretēt dažādi, un jebkurā gadījumā šķiet, ka viedokļi ir ļoti piesardzīgi 
attiecībā uz apmeklējuma tiesību un saskarsmes ar bērnu atvieglošanu un izpildes 
nodrošināšanu. 2019. gada novembrī tika izveidota Nacionālā apmeklējumu un saskarsmes ar 
bērnu atbalsta asociācija nolūkā izveidot atbalsta apmeklējumiem un saskarsmei ar bērnu grupu 
tīklu. To, vai šīs darbības dos konkrētus rezultātus, pagaidām teikt ir pāragri; tomēr to esamība 
liecina par to, ka pastāv problēma.

c) ES un Japānas darbseminārs

Darbseminārs par 1980. gada Konvencijas par bērnu starptautisko nolaupīšanu īstenošanu un 
atpakaļatgriešanas lēmumu un apmeklējuma tiesību izpildes nodrošināšanu tika atlikts Covid-
19 pandēmijas dēļ un nesen sakarā ar izmaiņām Japānas Ārlietu ministrijā. Tas varētu notikt 
2023. gadā, kaut arī līdz šim Japānas apņemšanās ir bijusi vāja.

Secinājums

Komisija kopā ar ES delegāciju turpinās apspriest šo jautājumu ar attiecīgajiem Japānas sarunu 
partneriem visos specializētajos forumos. Tā šā brīža centienu ietvaros centīsies panākt ES un 
Japānas semināra par bērnu nolaupīšanas/apmeklēšanas tiesībām organizēšanu, tajā iesaisot arī 
Japānas misiju Eiropas Savienībā.


