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Temats: Lūgumraksts Nr. 1078/2012, ko iesniedza Austrijas valstspiederīgā Marion 
Weilharter, saistībā ar strīdu par viņas bērna nolaupīšanu un Hāgas 
konvencijas ievērošanu Dānijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējas, kas ir Austrijas valstspiederīgā, bērna tēvs ir Dānijas 
valstspiederīgais. Dānijas tiesa konstatēja, ka viņa ar bērnu 2010. gadā nelegāli pārcēlusies uz 
Austriju. Dānijas tiesa ir atkārtoti lēmusi, ka bērna aizbildnības tiesības tiks piešķirtas tēvam. 
Lūgumraksta iesniedzēja nav ievērojusi šos spriedumus. Tēvs 2012. gada pavasarī nolaupīja 
bērnu un atgriezās Dānijā. Lūgumraksta iesniedzēja apsūdz Dānijas tiesas iestādes par 
nelikumīgu rīcību. Lūgumraksta iesniedzēja ir iesniegusi sūdzību Eiropas Cilvēktiesību tiesā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 18. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

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

Lūgumraksta iesniedzēja ir Austrijas pilsone, kura kādreiz dzīvoja Dānijā, kur 2006. gadā 
viņai piedzima kopīgs bērns ar Dānijas pilsoni. Viņa ar bērnu 2010. gadā pārcēlās uz Austriju 
un lūdza Austrijas tiesu piešķirt viņai pilnīgas bērna aizbildnības tiesības. Vienlaicīgi bērna 
aizbildnību Dānijas iestādēm lūdza bērna tēvs. Atgriešanās procedūra, kuru tēvs Austrijā 
uzsāka saskaņā ar 1980. gada 20. maija Eiropas Konvenciju par spriedumu atzīšanu un izpildi 
par bērnu aizbildnību un bērnu aizbildnības atjaunošanu („1980. gada Eiropas konvenciju”), 
bija neveiksmīga. Pēc tam abi vecāki ieguva pilnīgas bērna aizbildnības tiesības savās 
attiecīgajās jurisdikcijās. Bez mātes piekrišanas tēvs no Austrijas 2012. gada aprīlī aizveda 
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bērnu atpakaļ uz Dāniju, kur tas pašlaik dzīvo ar savu tēvu. Lūgumraksta iesniedzēja Dānijā 
uzsāka atpakaļatdošanas procedūru saskaņā ar 1980. gada Hāgas Konvenciju par 
starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem (1980. gada Hāgas Konvenciju). 
Pirmās instances līmenī un, spriedumu pārsūdzot, Dānijas tiesa lūgumraksta iesniedzējas 
bērna repatriāciju noraidīja, kā arī tika noraidīts peteikums procesa apstiprināšanas komisijai 
iesniegt lietu Dānijas Augstākajā tiesā. Iepriekšējā sūdzība, kura iesniegta Eiropas 
Cilvēktiesību tiesā, tika atzīta par nepieņemamu, jo tās iesniegšanas laikā nebija izmantoti visi 
valsts līmenī pieejamie tiesiskās aizsardzības līdzekļi. Lūgumraksta iesniedzēja apsūdz 
Dānijas iestādes par nelikumīgu un patvaļīgu rīcību un tādēļ lūdz Eiropas Parlamentu 
iejaukties. 

Komisijas novērojumi
Bērnu starptautiskas nolaupīšanas novēršana ir būtisks ES politikas elements bērna tiesību 
aizsargāšanai. Komisija pievēršas šim jautājumam gan dalībvalstu līmenī, gan starptautiski. 
Attiecībās ar trešām valstīm Komisija veicina pievienošanos 1980. gada Hāgas konvencijai un 
1996. gada Hāgas konvencijai par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, atzīšanu, 
izpildi un sadarbību attiecībā uz vecāku atbildību un bērnu aizsardzības pasākumiem
(1996. gada Hāgas konvencijai). Gan Austrija, gan Dānija ir abu konvenciju līgumslēdzējas 
puses.

Saistībā ar attiecībām starp ES dalībvalstīm Regula (EK) Nr. 2201/20031 (Briseles IIa regula) 
ievieš pat stingrākus noteikumus par vecāku veiktu bērnu starptautisku nolaupīšanu un 
mehānismus, lai dalībvalstīs izvairītos no paralēlām tiesvedībām un pretrunīgiem 
spriedumiem. Tomēr šī Regula neattiecas uz Dāniju tās īpašā statusa dēļ, kas tai paredzēts 
Līgumiem pievienotajā 22. protokolā. Dānija nepiedalās ES civiltiesību instrumentos, 
piemēram, Briseles IIa Regulā. Jautājumi, kuri ir saistīti ar vecāku atbildību un vecāku veiktu 
bērnu nolaupīšanu, divpusējos nolīgumos starp ES un Dāniju arī nav ietverti.
Lūgumraksta iesniedzējas lietu galvenokārt regulē sadarbības mehānismi un sistēmas, kuras 
izveidotas saskaņā ar 1980. gada un 1996. gada Hāgas konvencijām un 1980. gada Eiropas 
konvenciju, kas nav ES juridiskie instrumenti. Tā kā lūgumraksta iesniedzējas lieta neattiecas 
uz iespējamu Dānijas iestāžu veiktu ES tiesību aktu pārkāpumu, tā neietilpst Komisijas 
kompetencē.

Secinājums

Komisija lūgumraksta iesniedzējai iesaka sazināties ar Starptautiskā Hāgas Tiesnešu tīkla 
Dānijas locekli godāto tiesneses kundzi Marianne Lund Larsen Kopenhāgenas pirmās 
instances tiesā, lai saņemtu turpmākus norādījumus, it īpaši par bērna repatriāciju saskaņā ar 
1980. gada Hāgas konvenciju. Tomēr Komisija šajā gadījumā rīkoties nespēj, jo tas nav 
Komisijas kompetencē.
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