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Tema: Peticija Nr. 0964/2012 dėl nepakankamo bendravimo su Danijoje gyvenančia 
dukterimi, kurią pateikė Italijos pilietis Fabrizio Infante

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjo ir jo buvusios sutuoktinės (Danijos pilietės) duktė gimė Italijoje 1996 m. 
1998 m. peticijos pateikėjo sutuoktinė kartu su jų dukterimi grįžo į Daniją, o 2000 m. pora 
išsiskyrė. Tačiau duktė reguliariai atvykdavo į Italiją pas tėvą. 2002 m. peticijos pateikėjas 
Italijoje iškėlė bylą, kaltindamas buvusią sutuoktinę dėl lytinių aktų su naujuoju partneriu 
vaiko akivaizdoje. Savo ruožtu buvusi sutuoktinė, remdamasi Konvencijos dėl tarptautinio 
vaikų grobimo civilinių aspektų nuostatomis, Danijoje iškėlė bylą peticijos pateikėjui dėl 
pasikėsinimo pagrobti vaiką, ir jai suteikta išimtinė vaiko globa. Peticijos pateikėjui buvo 
draudžiama atvykti į Daniją, dukteriai ir jos motinai suteiktas slaptas adresas, o tėvas su 
dukterimi galėjo susirašinėti tik esant atitinkamai priežiūrai. Šis draudimas panaikintas 
2010 m. Tačiau atlikdama psichologinius testus duktė, kuriai tuo metu buvo 14 metų, 
pareiškė, kad ji norėtų su savo tėvu bendrauti tik raštu. Peticijos pateikėjas, ginčydamas 
psichologinių testų rezultatus, mano, kad Danijos valdžios institucijos dėjo per mažai 
pastangų sužinoti, kodėl duktė jo nepripažįsta, ir kad šioje byloje pirmiausia išklausyta bylos 
šalis iš Danijos. Todėl peticijos pateikėjas prašo Europos Parlamentą imtis nagrinėti šį 
klausimą.

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. balandžio 30 d.
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„Tarybos reglamente (EB) Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su 
santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo, panaikinančiame Reglamentą (EB) 
Nr. 1347/2000 (vadinamasis Briuselio IIa reglamentas), inter alia, nustatomos jurisdikcijos ir 
galiojančių sprendimų, susijusių su ištuokos ir tėvų pareigų klausimais, įskaitant bendravimo 
teises, pripažinimo ir vykdymo bendrosios taisyklės. Briuselio IIa reglamentu visų pirma 
padedama pasinaudoti bendravimo teisėmis užtikrinant, kad vienos valstybės narės 
sprendimai būtų tiesiogiai pripažinti ir įgyvendinti kitoje valstybėje narėje.

Vis dėlto pagal 22 protokolą, pridėtą prie sutarčių, Danija nedalyvauja ES civilinės teisenos 
srities priemonėse, pagrįstose Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo III dalies V antrašte, 
todėl jai neprivalomas Reglamentas (EB) Nr. 2201/2003.

Vis dėlto Komisija norėtų pabrėžti, kad net ir tuo atveju, jei Briuselio IIa reglamentas būtų 
taikomas Danijai, bendravimo teisių užtikrinimas ir naudojimosi jomis įgyvendinimas 
reglamentuojamas ne ES teise, o nacionaliniais valstybių narių, šiuo atveju – Danijos, teisės 
aktais.

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

Remiantis 1980 m. Hagos konvencijos 21 straipsniu, galima prašyti Centrinių įstaigų 
pagalbos, kad būtų užtikrintas veiksmingas teisės matytis su vaiku įgyvendinimas, kuris šiuo 
atveju ribojamas susirašinėjimu.

Vis dėlto tos pačios 1980 m. konvencijos 4 straipsnyje numatyta, kad konvencija 
nebetaikoma, kai vaikui sukanka 16 metų. Kadangi peticijos pateikėjo dukrai, gimusiai 
1996 m. spalio 16 d., šiuo metu yra 16 metų, Centrinės įstaigos nėra įpareigotos nagrinėti šio 
klausimo.

Remdamasi pirmiau išdėstyta informacija, Komisija negali imtis peticijos pateikėjui palankių 
veiksmų.“


