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Temats: Lūgumraksts Nr. 0954/2012, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Vincenzo 
Antonuccio, par Dānijas iestāžu attieksmi, kas, iespējams, pārkāpj 
cilvēktiesības

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējam ar bijušo sievu — Dānijas pilsoni — ir divas kopīgas meitas. Pāris 
ar bērniem dzīvoja Itālijā līdz 2007. gadam, kad lūgumraksta iesniedzēja sieva ar bērniem 
pārcēlās uz Dāniju ar aizbildinājumu, ka viņai jārūpējas par savu slimo tēvu. Kad viņa sieva 
atteicās ar bērniem atgriezties Itālijā, lūgumraksta iesniedzējs 2008. gadā sāka tiesvedību 
saskaņā ar Hāgas konvenciju. Dānijas tiesu iestādes prasību apmierināja, taču tiesas lēmums 
netika īstenots, tāpēc meitas palika Dānijā pie mātes. Pāris izšķīrās 2010. gadā, un 2012. gadā 
lūgumraksta iesniedzējs parakstīja vienošanos par to, ka meitas var palikt pie mātes ar 
nosacījumu, ka viņš saņem tiesības viņas apmeklēt. Tomēr šī vienošanās nav tikusi ievērota. 
Tā kā lūgumraksta iesniedzēja vairākkārtējās sūdzības Dānijas iestādēs bijušas bez 
panākumiem, viņš lūdz Eiropas Parlamentu iejaukties un cita starpā izmeklēt, kāpēc Dānijas 
iestādes nav ievērojušas tiesas lēmumus, saskaņā ar kuriem viņa bijusī sieva tikusi atzīta par 
vainīgu bērnu nolaupīšanā.

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 27. februārī

Padomes Regulā (EK) Nr. 2201/2003 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi 
laulības lietās un lietās par vecāku atbildību un par Regulas (EK) Nr. 1347/2000 atcelšanu cita 
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starpā ir paredzēti kopēji noteikumi par jurisdikciju un pasludināto spriedumu izpildi attiecībā 
uz šķiršanos un vecāku atbildības jautājumiem, tostarp saskarsmes tiesībām un lēmumiem par 
tiesas lēmumu attiecībā uz nolaupītā bērna atpakaļatdošanu.

Tomēr Dānija nepiedalās Līguma par Eiropas Savienības darbību III daļas V sadaļā 
noteiktajos ES civiltiesību instrumentos, un tādējādi Regula (EK) Nr. 2201/2003 tai nav 
saistoša.

Dānijai jāievēro 1980. gada Hāgas konvencija par starptautiskās bērnu nolaupīšanas 
civiltiesiskajiem aspektiem. Lūgumraksta iesniedzēja lieta tādējādi jāizvērtē saskaņā ar Hāgas 
konvenciju.

Attiecībā uz to, ka tiesas lēmums, kurā acīmredzot tiek prasīta bērna atpakaļatdošana, netika 
īstenots. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka lēmumu apstiprināja Dānijas tiesu iestādes, 
tomēr tas netika īstenots. Ja bērni netika atdoti atpakaļ brīvprātīgi, lūgumraksta iesniedzējam 
būtu bijis jāprasa lēmuma izpilde Dānijas izpildes iestādēm.

Tomēr šķiet, ka jautājumi par bērnu nolaupīšanu tika atrisināti šķiršanās procedūrā, 
vienojoties, ka bērni paliek pie mātes, bet tēvam ir tiesības viņus apmeklēt. Attiecībā uz to, ka 
vienošanās par saskarsmes tiesībām netiek ievērota, lūgumraksta iesniedzējs varētu lūgt 
palīdzību Itālijas centrālajai iestādei saskaņā ar 1980. gada Hāgas konvencijas 21. pantu, lai 
nodrošinātu viņa saskarsmes tiesību efektīvu īstenošanu.

Secinājums
Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija nevar iejaukties.


