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Temats: Lūgumraksts Nr. 0965/2011, ko iesniedza ASV valstspiederīgā Tammy 
Nørgård, par iespējamu cilvēktiesību pārkāpumu, ko veica Dānijas varas 
iestādes

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja ir ASV pilsone, kas dzīvo un strādā Dānijā. Viņa dzīvo atsevišķi no 
sava dāņu dzīvesbiedra, kurš ir regulāri pakļāvis viņu un pāra divus nepilngadīgos bērnus 
fiziskai un garīgai vardarbībai, kā rezultātā cita starpā lūgumraksta iesniedzējai vajadzēja 
meklēt patvērumu krīzes centrā vardarbībā cietušajām sievietēm un bērniem. Lūgumraksta 
iesniedzēja apgalvo, ka Dānijas varas iestādes, jo īpaši kompetentās tiesas, nav rīkojušās 
objektīvi, izskatot lietu, un ka viņa ir bijusi pakļauta diskriminācijai valstspiederības dēļ. Viņa 
norāda, ka, lai gan ir pierādīts, ka viņas vīrs ir fiziski vardarbīgs, un viņa ir ieguvusi 
aizsardzības rīkojumu pret viņu saskaņā ar Kriminālkodeksa 265. punktu, viņš turpina viņu 
vajāt un varas iestādes neveic efektīvus pasākumus. Lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka 
Dānijas varas iestādes konsekventi neievēro ārvalsts pilsoņu intereses tādās lietās kā šī, un, 
atsaucoties uz spēcīgo kritiku, ko ANO Cilvēktiesību padome nesen veltīja Dānijai, kā arī uz 
Padomes ieteikumiem Dānijai attiecībā uz bērniem, lūdz Eiropas Parlamentu izmeklēt šo 
lietu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 16. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 18. decembrī

Principā Komisijas pilnvaras attiecībā uz dalībvalstu darbību un bezdarbību ir ierobežotas —
tā tikai uzrauga Savienības tiesību aktu noteikumu piemērošanu, ko kontrolē Eiropas 
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Savienības Tiesa (sk. LES 17. panta 1. punktu).

Pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzējas sniegto informāciju, nešķiet, ka attiecībā uz 
norādīto jautājumu attiecīgā dalībvalsts rīkojās, īstenojot Savienības tiesību aktus. 
Patiesi, LESD 18. panta 1. daļā ir aizliegta jebkāda diskriminācija pilsonības dēļ, taču Eiropas 
Savienības Tiesa norādīja, ka šis noteikums attiecas uz situācijām, kuras ietilpst Eiropas 
Savienības tiesību aktu darbības jomā un kurās attieksme pret vienas dalībvalsts 
valstspiederīgo ir diskriminējoša salīdzinājumā ar attieksmi pret citas dalībvalsts 
valstspiederīgajiem, pamatojoties tikai uz viņa/viņas valstspiederību, un tas nav piemērojams 
gadījumiem, kuros ir iespējamas atšķirības attieksmē pret dalībvalstu valstspiederīgajiem un 
citu valstu valstspiederīgajiem (jo īpaši sk. 2009. gada 4. jūnija spriedumu lietā C-22/08
Vatsouras, 51. un 52. punktu).

Tāpēc iesniegtais lūgumraksts jāizvērtē valsts varas iestādei saskaņā ar saistītajiem apstākļiem 
un kontekstu un atbilstoši attiecīgajiem valsts un starptautiskajiem tiesību aktiem. Īpaši 
attiecībā uz lūgumraksta iesniedzējas norādītajiem pamattiesību jautājumiem Komisija vēlas 
atgādināt, ka saskaņā ar Pamattiesību hartas 51. panta 1. punktu hartas noteikumi attiecas uz 
dalībvalstīm tikai tad, ja tās īsteno Savienības tiesību aktus. Tādēļ attiecībā uz lūgumraksta 
norādīto jautājumu dalībvalstu pienākums ir nodrošināt, ka to pienākumi attiecībā uz 
pamattiesībām — kas izriet no starptautiskajiem nolīgumiem un valsts tiesību aktiem — tiek 
izpildīti.

ES kompetences jomā Komisija ir stingri apņēmusies aizsargāt noziegumos cietušos, tostarp 
upurus, kas cietuši no vardarbības ģimenē.

Galvenais ES tiesību akts, kas pašreiz ir spēkā attiecībā uz noziegumos cietušo tiesībām, ir 
2001. gada Pamatlēmums par cietušo statusu kriminālprocesā1, kurā ir noteikti cietušo tiesību 
obligātie standarti. Šis pamatlēmums ir juridiski saistošs ES dalībvalstīm, ieskaitot Dāniju. 
Tomēr līdz 2014. gada 1. decembrim (pārejas perioda termiņš, pēc kura stāsies spēkā 
Lisabonas līgums) Komisijai nav izpildpilnvaru attiecībā uz šāda veida tiesību aktiem 
(atšķirībā no cita veida ES tiesību aktiem, piemēram, regulām un direktīvām). Tādējādi pat 
tad, ja Dānija neizpildītu pamatlēmumu, Komisija šobrīd nevarētu pret Dāniju ierosināt 
pārkāpuma procedūru.

2011. gada maijā Komisija iepazīstināja ar tiesību aktu kopumu par cietušo tiesībām, ietverot 
priekšlikumu Direktīvai par obligātajiem standartiem attiecībā uz noziegumos cietušo 
tiesībām un Regulai par civiltiesību aizsardzības pasākumu savstarpēju atzīšanu. Direktīva 
stājās spēkā 2012. gada 15. novembrī, un tā aizstāj 2001. gada Pamatlēmumu (izņemot 
Dāniju, uz kuru saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 22. protokolu neattiecas Lisabonas 
Līguma ietvaros pieņemtie ES tiesību acquis). Direktīva nodrošinās, ka noziegumos cietušie 
var izmantot obligātos kopīgos tiesību standartus attiecībā uz informāciju, tulkojumiem, 
atbalstu un aizsardzību policijas veiktās nozieguma izmeklēšanas, kā arī tiesvedības procesa 
laikā. Lai gan šī direktīva Dānijai nav saistoša, nav izslēgts, ka Dānija veiks vienpusējus 
pasākumus, lai saskaņotu savus valsts tiesību aktus ar direktīvu.

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:082:0001:0004:en:PDF.
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Arī ES likumdošanas partneri pašreiz pabeidz ierosināto Regulu par civiltiesību aizsardzības 
pasākumu savstarpēju atzīšanu. Šis instruments nodrošinās, ka no vardarbības (jo īpaši no 
vardarbības ģimenē) cietušie, kas ceļo vai pārceļas uz citu Savienības dalībvalsti, var 
joprojām paļauties uz ierobežojošiem vai aizsardzības rīkojumiem, kas izdoti pret vainīgo 
viņu mītnes zemē. Ar šo ierosināto regulu tiek papildināta Direktīva par Eiropas aizsardzības 
rīkojumu, ko piemēro krimināllietās un kas tika pieņemta 2011. gada decembrī. Tomēr 
Dānijai nav saistoši citi ES civiltiesību un krimināltiesību instrumenti, un tādējādi citas 
dalībvalstis šos savstarpējās atzīšanas instrumentus nevarēs attiecināt uz Dāniju. Tāpēc, ja 
cietušie, kas izmanto aizsardzības rīkojumu Dānijā, ceļo vai pārceļas uz citu dalībvalsti, 
viņiem būs jāpiesakās jaunam aizsardzības pasākumam attiecīgajā valstī, jo viņu Dānijas 
aizsardzības rīkojums netiks atzīts automātiski.

Lai dalībvalstīm sniegtu turpmāku atbalstu jebkuras pret sievietēm vērstas vardarbības 
izskaušanā, Komisija arī uzņemas iniciatīvas, kuru mērķis ir diskriminācijas izskaušana un 
sieviešu nozīmes stiprināšana, informētības palielināšana, labas prakses apmaiņa un datu 
vākšanas uzlabošana. Arī programma Daphne III nodrošina finansiālu atbalstu starpvalstu 
projektiem pret sievietēm vērstas vardarbības jomā.

Pamatojoties uz sūdzībā sniegto informāciju, Komisija nevar ierosināt šo lietu, jo tā neietilpst 
Komisijas kompetences jomā. Lūgumraksta iesniedzēja var iesniegt savu lietu valsts varas 
iestādēm, tostarp tiesu iestādēm, turklāt, ja viņa uzskata, ka ir pārkāptas viņas pamattiesības, 
viņa var iesniegt sūdzību Eiropas Cilvēktiesību tiesā.


