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Tema: Peticija Nr. 0954/2012 dėl Danijos valdžios institucijų elgesio, kuriuo gali būti 
pažeidžiamos žmogaus teisės, kurią pateikė Italijos pilietis Vincenzo 
Antonuccio

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas su buvusia sutuoktine, kuri yra Danijos pilietė, turi dvi dukteris. Pora 
kartu su vaikais gyveno Italijoje iki 2007 m., kol peticijos pateikėjo sutuoktinė, pagrįsdama 
tuo, kad jai reikia slaugyti savo sergantį tėvą, kartu su vaikais persikėlė gyventi į Daniją. 
Sutuoktinei atsisakius grįžti kartu su vaikais į Italiją, peticijos pateikėjas 2008 m. pradėjo 
procesą pagal Konvenciją dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų. Danijos teisminės 
institucijos pripažino teismo sprendimą, tačiau jis nebuvo vykdomas, ir dukterys kartu su savo 
motina pasiliko Danijoje. Pora išsiskyrė 2010 m., o 2012 m. peticijos pateikėjas pasirašė 
susitarimą, kuriame nurodyta, kad mergaitės gali likti su motina, jei jam bus suteiktos 
lankymo teisės. Tačiau šio susitarimo nesilaikyta. Kadangi peticijos pateikėjo pakartotiniai 
skundai Danijos valdžios institucijoms buvo nesėkmingi, jis prašo Europos Parlamentą imtis 
veiksmų ir, inter alia, ištirti, kodėl Danijos valdžios institucijos nevykdė teismo sprendimų, 
kuriais jo buvusi sutuoktinė pripažinta kalta dėl vaikų pagrobimo.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. lapkričio 22 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. vasario 27 d.

„Tarybos reglamente (EB) Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su 
santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo, panaikinančiame Reglamentą (EB) 
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Nr. 1347/2000, inter alia, nustatomos jurisdikcijos ir galiojančių sprendimų, susijusių su 
ištuokos ir tėvų pareigų klausimais, įskaitant bendravimo teises ir sprendimus dėl teismo 
sprendimų dėl pagrobtų vaikų grąžinimo, pripažinimo ir vykdymo bendrosios taisyklės.

Tačiau Danija nedalyvauja taikant ES civilinės teisenos priemones, pagrįstas Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo trečiosios dalies V antraštine dalimi, todėl ji nėra įsipareigojusi 
taikyti Reglamento (EB) Nr. 2201/2003.

Danija įsipareigojusi taikyti 1980 m. Hagos konvenciją dėl tarptautinio vaikų grobimo 
civilinių aspektų. Todėl peticijos pateikėjo atvejis turi būti nagrinėjamas pagal Hagos 
konvenciją. 

Kalbant apie tai, kad teismo sprendimas, kuriame aiškiai nurodoma, kad vaikai turi būti 
grąžinti, nebuvo vykdomas, pažymėtina, jog peticijos pateikėjas teigia, kad Danijos teisminės 
institucijos pripažino teismo sprendimą, tačiau jis nebuvo vykdomas. Jei vaikai nebuvo 
grąžinti savanoriškai, peticijos pateikėjas turėjo kreiptis į Danijos teisėsaugos institucijas, kad 
jos užtikrintų sprendimo vykdymą.

Tačiau atrodo, kad su vaikų pagrobimu susiję klausimai buvo išspręsti per santuokos 
nutraukimo procedūrą, per kurią susitarta, kad vaikai lieka pas motiną, o tėvui suteikiamos 
lankymo teisės. Kalbant apie šio susitarimo dėl bendravimo teisių nesilaikymą, pažymėtina, 
kad peticijos pateikėjas, vadovaudamasis 1980 m. Hagos konvencijos 21 straipsniu, galėtų 
prašyti Italijos centrinės valdžios institucijų pagalbos, siekdamas veiksmingai naudotis jam 
suteiktomis bendravimo teisėmis. 

Išvada
Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, Komisija negali imtis veiksmų.“ 


