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Temats: Lūgumraksts Nr. 0963/2012, ko iesniedza Filipīnu valstspiederīgā Marie 
Kathleen Denise Arce-Aspelin, par nepieņemamo situāciju Dānijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja 2005. gadā Dānijā apprecējās ar Dānijas pilsoni, un 2009. gadā 
Filipīnās, kur viņi abi tobrīd dzīvoja, piedzima viņu kopīgais dēls. Viņas vīrs 2010. gadā 
nolēma atgriezties Dānijā, un 2011. gadā lūgumraksta iesniedzēja saņēma vīzu un sekoja 
vīram uz Dāniju ar kopīgo dēlu ģimenes atkalapvienošanās nolūkā. Pāra attiecības izjuka, 
tomēr lūgumraksta iesniedzējas vīrs atteicās dot viņai atļauju atstāt Dāniju kopā ar dēlu. Tā kā 
lūgumraksta iesniedzēja nonākusi sarežģītā situācijā, jo ir trešās valsts valstspiederīgā, un 
Dānijas tiesu iestādes apgalvo, ka nevis tām, bet gan Filipīnu tiesām ir jurisdikcija attiecībā uz 
abu kopīgo bērnu, lūgumraksta iesniedzēja pašlaik atrodas tiesiskajā vakuumā. Viņas dēls 
dzīvo pie tēva un viņa ģimenes, un viņi lūgumraksta iesniedzējai ļauj būt kopā ar dēlu 
8 stundas nedēļā. Lūgumraksta iesniedzēja baidās, ka viņai Dānijā nepiešķirs pastāvīgu 
uzturēšanās atļauju, un tāpēc lūdz Eiropas Parlamentam vērsties pie Dānijas varas iestādēm, 
lai atrastu izeju no šīs nepieņemamās situācijas.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 22. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 28. jūnijā

Lūgumraksta iesniedzēja, Filipīnu valstspiederīgā, Dānijā 2005. gadā apprecējās ar Dānijas 
pilsoni. Kādu laiku viņi dzīvoja Amerikas Savienotajās Valstīs, pēc tam Filipīnās, kur viņiem
piedzima bērns. 2011. gada beigās viņi nolēma atgriezties Dānijā un pieteicās uz ģimenes 
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atkalapvienošanos. Lūgumraksta iesniedzēja saņēma vīzu uz 28 dienām, jo, lai būtu tiesības 
saņemt ģimenes atkalapvienošanās vīzu, bija jānokārto dāņu valodas pārbaudījums.

Lūgumraksta iesniedzējai jau kādu laiku bija bijušas šaubas par laulību, un viņa nesteidzās 
pārcelties uz Dāniju, bet dzīvesbiedri vienojās par divu nedēļu ilgām brīvdienām, bērnam 
kādu laiku pavadot pie sava tēva un viņa ģimenes un iegūstot laiku, lai apspriestu šķiršanos.
Taču pēc ierašanās Dānijā tēvs atteicās atdot bērnu, jo viņš negribēja, ka bērns atgriežas 
Filipīnās.

Kopš tā laika lūgumraksta iesniedzējai nav izdevies atgūt savu dēlu, neskatoties uz vairākām 
administratīvām procedūrām. Viņai nav atļaujas strādāt, nav pieejama veselības aprūpe, un 
nav pat skaidri zināms, vai viņa saņems uzturēšanās atļauju dzīvošanai Dānijā.

Komisijas apsvērumi

Bērna aizbildniecība: Padomes Regulas (EK) 2201/2003 vai 1996. gada Hāgas konvencijas 
nepiemērojamība

Padomes Regulā (EK) Nr. 2201/2003 tiek risināta laulības lietu un vecāku atbildības 
jautājumu jurisdikcija un spriedumu atzīšana un izpilde, bet tā nosaka tiesu iestāžu 
jurisdikciju tikai dalībvalstu savstarpējās attiecībās. Tomēr šī regula nav piemērojama Dānijai, 
jo šī dalībvalsts nepiedalās ES tiesību aktos civillietu jomā, pamatojoties uz Līguma par 
Eiropas Savienības darbību III daļas V sadaļu, kurā apskatīta brīvības, drošības un tiesiskuma 
telpa, no kuras tā izvēlējās pilnībā atteikties.

1996. gada Hāgas konvencija par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, to atzīšanu, 
izpildi un sadarbību saistībā ar vecāku atbildību un pasākumiem bērnu aizsardzībai nosaka 
starptautisko tiesu iestāžu jurisdikciju aizbildniecības lietās. Tomēr arī tā nav piemērojama 
pašreizējai lietai, jo Filipīnas nav konvencijas dalībniece.

Tāpēc jautājumu par Dānijas tiesu iestāžu jurisdikciju lemt par aizbildniecības jautājumiem, 
tiesībām apmeklēt bērnu nosaka Dānijas valsts tiesību akti.

Vīza un uzturēšanās atļauja: Direktīvas 2004/38/EK par brīvu pārvietošanos vai 
Direktīvas 2003/86/EK par ģimenes atkalapvienošanos nepiemērojamība

Direktīva 2004/38/EK1 nosaka Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesības brīvi 
pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā. Tā ir piemērojama, ja ES pilsonis ir 
pārvietojies un dzīvo citā dalībvalstī, un cita starpā tajā apskatītas iebraukšanas vīzas un 
uzturēšanās atļaujas trešo valstu valstspiederīgajiem, kas ir ES pilsoņu ģimenes locekļi.
Tomēr šajā gadījumā, kā var secināt no Komisijas rīcībā esošās informācijas, šāda 
pārcelšanās/uzturēšanās nav notikusi. Tāpēc Direktīva 2004/38/EK nav piemērojama un 
lūgumraksta iesniedzēja nevar paļauties uz tajā izklāstītajiem noteikumiem, lai atrisinātu savu 
vīzas problēmu un savas iespējamās grūtības saņemt uzturēšanās atļauju Dānijā.

                                               
1 http://ec.europa.eu/justice/citizen/move-live/index_en.htm
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Attiecībā uz Direktīvu 2003/86/EK1 tās mērķis ir paredzēt nosacījumus ģimenes 
atkalapvienošanās tiesību īstenošanai attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem, kas 
likumīgi uzturas dalībvalstu teritorijā.

Turklāt, kā norādīts iepriekš, Dānija nepievienojās Līguma par Eiropas Savienības darbību 
III daļas V sadaļai, saskaņā ar kuru šī direktīva pieņemta. Tāpēc šajā gadījumā ir piemērojami 
tikai valsts tiesību akti.

Secinājums
Šajā gadījumā ES regulējums nav piemērojams Dānijai, kura izvēlējās nepievienoties Līguma 
III daļas V sadaļai attiecībā uz brīvības, drošības un tiesiskuma telpu. Ir piemērojami tikai 
Dānijas tiesību akti, un tāpēc Komisija nevar palīdzēt lūgumraksta iesniedzējai.

Komisija tomēr atzīmē, ka Dānija ir Eiropas Cilvēktiesību konvencijas dalībniece un tāpēc tai 
ir jāievēro visas pamattiesības, kas tajā nostiprinātas, jo īpaši tiesības uz ģimenes dzīvi.

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0086:EN:NOT


