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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0965/2012, ko iesniedza Polijas valstspiederīgā Aleksandra 
Kawasnicka, par iespējamu medicīnas personāla nolaidību, ārstējot viņas 
meitu, un problēmām ar bērna dāņu tēvu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējai, kas agrāk dzīvoja Dānijā, ir meita, kuras tēvs ir Dānijas pilsonis. 
Viņa sūdzas par ārstēšanu, kādu viņas meita pēc piedzimšanas saņēmusi no Dānijas ārstiem, 
un norāda, ka pareizā diagnoze tika noteikta tikai Polijā. Viņa arī uzskaita problēmas, kādas 
viņai bijušas ar bērna dāņu tēvu, tostarp ģimenes strīdus un vardarbības gadījumus, un viņa 
uzskata, ka Dānijas policija nav nodrošinājusi viņai efektīvu palīdzību. Lūgumraksta 
iesniedzēja tagad ir apmetusies Polijā, kur viņa atrodas grūtā situācijā, jo bērna tēvs nemaksā 
viņai paredzētos uzturēšanas līdzekļus. Vēl viņa norāda, ka Dānijas iestādes viņai nosūtījušas 
daudzas vēstules, kuras viņa atsakās pieņemt.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 21. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 31. maijā.

Lūgumraksta iesniedzējai, kas ir Polijas valstspiederīgā, ir meita, kuras tēvs ir Dānijas 
pilsonis. Viņa sūdzas par medicīnas darbinieku iespējamu nolaidību attiecībā uz viņas meitas 
ārstēšanu pēc piedzimšanas un norāda, ka pareizā diagnoze tika noteikta tikai Polijā. Viņa arī 
ziņo par problēmām saistībā ar vardarbību ģimenē un par to, ka Dānijas policija nav 
nodrošinājusi viņai efektīvu palīdzību. Lūgumraksta iesniedzēja tagad ir apmetusies Polijā, uz 
kurieni Dānijas iestādes viņai ir nosūtījušas daudzas vēstules, ko viņa atsakās pieņemt. Viņa 
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arī skaidro, ka bērna tēvs nemaksā Polijas tiesas noteiktos bērna uzturēšanas līdzekļus.

Iesākumā Komisija vēlas norādīt, ka ES tiesību akti neattiecas uz medicīnas darbinieku 
iespējamās nolaidības jautājumu. Tāpēc lūgumraksta iesniedzējai iespējamā kompensācija par 
radītajiem zaudējumiem būtu jāmeklē saskaņā ar Dānijas tiesību aktiem.

Attiecībā uz ziņotajiem vardarbības gadījumiem ģimenē Komisija vēlas informēt 
Lūgumrakstu komiteju par to, ka, lai palīdzētu dalībvalstīm izskaust jebkādu pret sievietēm 
vērstu vardarbību, Komisija uzņemas iniciatīvas, kuru mērķis ir diskriminācijas izskaušana un 
iespēju sniegšana sievietēm, informētības palielināšana, labas prakses apmaiņa un datu 
vākšanas uzlabošana. Programma Daphne III nodrošina finansiālu atbalstu starpvalstu 
projektiem pret sievietēm vērstas vardarbības jomā1.

Visu noziegumu upuru situācijas uzlabošana ir viena no Komisijas prioritātēm. Lai stiprinātu 
noziegumu upuru procesuālās tiesības kriminālprocesā, ES 2012. gada 25. oktobrī pieņēma 
horizontālo Direktīvu 2012/29/ES, ar ko nosaka noziegumos cietušo tiesību, atbalsta un 
aizsardzības minimālos standartus. Šis jaunais tiesību akts aizstāj 2001. gada Pamatlēmumu 
par cietušo statusu kriminālprocesā un nodrošinās cietušo tiesību, atbalsta un aizsardzības 
minimālo līmeni visā ES neatkarīgi no viņu izcelsmes vai dzīvesvietas2. ES šobrīd pabeidz 
sarunas par priekšlikumu Regulai par aizsardzības pasākumu savstarpēju atzīšanu civillietās. 
Šī regula nodrošinās, ka no vardarbības (jo īpaši no vardarbības ģimenē) cietušie, kas ceļo vai 
pārceļas uz citu dalībvalsti, var paļauties uz ierobežojošiem vai aizsardzības rīkojumiem, kas 
izdoti pret vainīgo viņu mītnes valstī (Eiropas Savienības dalībvalstī). Tā papildinās 
2011. gada 13. decembra Direktīvu 2011/99/ES par Eiropas aizsardzības rīkojumu, kas 
attiecas uz krimināllietās piemērotajiem aizsardzības pasākumiem. Abi dokumenti kopā 
nodrošinās ES visizplatītāko aizsardzības pasākumu brīvu apriti.

Attiecībā uz Polijas tiesas lēmuma, kurā noteikts, ka no 2011. gada marta tēvam jāmaksā par 
bērna uzturēšanu 1000 zlotu mēnesī, izpildes iespēju Dānijā Komisija lūgumraksta 
iesniedzēju informē, ka, lai gan atbilstoši Līgumiem Regula (EK) Nr. 4/2009 uz Dāniju 
neattiecas, saskaņā ar 3. panta 2. punktu Eiropas Kopienas un Dānijas Karalistes 2005. gada 
19. oktobra Nolīgumā par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un 
komerclietās3, kas tika noslēgts ar Padomes Lēmumu 2006/325/EK4, Dānija 2009. gada 
14. janvāra vēstulē Komisijai paziņoja par savu lēmumu īstenot Regulas (EK) 
Nr. 4/20095saturu, ciktāl ar šo regulu tiek grozīta Regula (EK) Nr. 44/2001.
                                               
1 http://ec.europa.eu/justice/grants/programmes/daphne/index_en.htm.
2 Tajā ir noteikts šāds tiesību minimums: 
– pret cietuö ajiem izturas ar cieņu, un policijas darbinieki, prokurori un tiesneö i ir apguvuö i mācības par to, kā 
pareizi pret tiem izturēties,
– cietušajiem tiek sniegta informācija par viņu tiesībām un viņu lietu tiem saprotamā veidā,
– cietušo atbalsts ir nodrošināts katrā dalībvalstī,
– cietušie drīkst piedalīties tiesas procesā, ja viņi to vēlas, un viņiem tiek sniegts ar dalību tiesas sēdē saistīts 
atbalsts,
– tiek identificēti visneaizsargātākie cietušie, piemēram, bērni, izvarošanas upuri vai personas ar invaliditāti, un 
viņiem tiek nodrošināta pienācīga aizsardzība,
– policijas veiktās nozieguma izmeklēšanas laikā un tiesas procesa laikā cietušiem tiek nodrošināta aizsardzība.
3 OV L 299, 16.11.2005., 62. lpp.
4 OV L 120, 5.5.2006., 22. lpp.
5 OV L 7, 10.1.2009., 1.–79. lpp.
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Tas nozīmē, ka jautājumos, kas saistīti ar Eiropas Kopienas un Dānijas attiecībām, tiks 
piemēroti noteikumi, kas paredzēti Regulā (EK) Nr. 4/2009 par jurisdikciju, piemērojamiem 
tiesību aktiem, lēmumu atzīšanu un izpildi un sadarbību uzturēšanas saistību lietās, izņemot 
III un VII nodaļas noteikumus. Tomēr Regulas (EK) Nr. 4/2009 2. panta un IX nodaļas 
noteikumi ir piemērojami tikai attiecībā uz jurisdikciju, spriedumu atzīšanu, izpildāmību un 
izpildi, un tiesu (iestāžu) pieejamību. Tādējādi citā dalībvalstī pieņemti konkrēti noteikumi 
par lēmumu atzīšanu un izpildi attiecas arī uz Dāniju.

Tāpēc saskaņā ar Dānijai daļēji piemērojamās Uzturēšanas regulas IV nodaļas 2. un 3. iedaļu 
jābūt iespējai atbilstoši pārejas noteikumiem Dānijā pieprasīt izpildāmības pasludināšanu 
attiecībā uz Polijā pieņemto uzturēšanas lēmumu. Saskaņā ar Uzturēšanas regulas 27. panta 
1. punktu pieteikumi pasludināt izpildāmību jāiesniedz Dānijas Dienvidu daļas valsts 
administrācijai (Statsforvaltningen Syddanmark).

Tomēr Uzturēšanas regulas VII nodaļa par centrālo iestāžu sadarbību neattiecas uz Dāniju, 
tāpēc lūgumraksta iesniedzējai ieteicams meklēt palīdzību pie Polijas iestādēm saskaņā ar 
1956. gada Ņujorkas Konvenciju par uzturēšanas līdzekļu pārrobežu piedziņu, jo gan Dānija, 
gan Polija ir šīs konvencijas dalībvalstis. Polijas pārsūtītāju struktūru saraksts, kas varētu būt 
noderīgs lūgumraksta iesniedzējai, ir pieejams Hāgas Starptautisko privāttiesību konferences 
tīmekļa vietnē šādā adresē:
http://www.hcch.net/index_en.php?act=publications.details&pid=4163&dtid=45.

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


