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Temats: Lūgumraksts Nr. 1945/2012, ko iesniedza Dānijas valstspiederīgā Anni 
Nielsen, par cilvēktiesību un viņas bērnu tiesību pārkāpumiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja bija precējusies ar Dānijas pilsoni. Viņas izcelsmes valsts ir Korejas 
Republika, bet viņa un divi viņas bērni, kas ir dzimuši laulībā, ir Dānijas pilsoņi. Lūgumraksta 
iesniedzēja norāda, ka viņas vīram, kas ir Dānijas pilsonis, ir problēmas, kas saistītas ar 
alkohola lietošanu, un ka tas bija iemesls viņu laulības šķiršanai. Pēc laulības šķiršanas viņa ar 
bērniem pameta ģimenes mājokli, un bijušais vīrs paziņoja, ka viņa ir nolaupījusi bērnus. 
Kopš tā brīža lūgumraksta iesniedzējas bijušais vīrs draud viņai un viņas bērniem un viņus 
iebiedē, bet Dānijas bērnu tiesību aizsardzības iestādes viņiem nepalīdz un rada papildu 
problēmas. Abu bērnu aizgādības tiesības ir noteiktas tēvam, bet lūgumraksta iesniedzēja 
norāda, ka bērni cieš no tēva problēmām, kas saistītas ar alkohola lietošanu, viņiem nav 
nodrošināta atbilstoša audzināšana un viņiem ir attīstības traucējumi. Lūgumraksta iesniedzēja 
uzskata, ka viņa tiek diskriminēta, jo viņas etniskās izcelsmes valsts nav Dānija. Viņa norāda, 
ka attiecīgās Dānijas varas iestādes ir nodarījušas kaitējumu un nav ievērojušas procedūras. 
Viņa lūdz Eiropas Parlamentu izskatīt šo lietu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 24. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2014. gada 31. janvārī

Padomes Regula (EK) Nr. 2201/2003 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi 
laulības lietās un lietās par vecāku atbildību par bērniem un par Regulas (EK) Nr. 1347/2000
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atcelšanu inter alia paredz kopējus noteikumus par jurisdikciju un esošo spriedumu atzīšanu 
un izpildi attiecībā uz šķiršanos un vecāku atbildības jautājumiem, tostarp saskarsmes 
tiesībām un lēmumiem par tiesas lēmumu attiecībā uz nelikumīgi aizvesta bērna 
atpakaļatdošanu. Regulu piemēro pārrobežu lietām.

Tomēr Dānija nepiedalās Līguma par Eiropas Savienības darbību III daļas V sadaļā 
noteiktajos ES civiltiesību instrumentos, un tādējādi Regula (EK) Nr. 2201/2003 tai nav 
saistoša.

Komisija vēlas uzsvērt, ka pat tādā gadījumā, ja Regula (EK) Nr. 2201/2003 attiektos uz 
Dāniju, uz aizbildnības tiesību piešķiršanu un to īstenošanas kārtību neattiecas ES tiesību akti, 
bet gan dalībvalstu — šajā gadījumā Dānijas — valsts tiesību akti.

Turklāt, kā var spriest no pievienotās informācijas, šajā lietā nav konstatējams pārrobežu 
aspekts, tāpēc ir piemērojami Dānijas valsts tiesību akti. Lūgumraksta iesniedzējai būtu 
jāizmanto valsts līmenī pieejamā tiesiskā aizsardzība, lai apstrīdētu Dānijas iestāžu lēmumus.

Secinājums

Pamatojoties uz iepriekš izklāstīto, Komisija nevar iejaukties par labu lūgumraksta 
iesniedzējai. 


