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konvencijos laikymosi Danijoje, kurią pateikė Austrijos pilietė Marion 
Weilharter

1. Peticijos santrauka

Austrijos pilietybės peticijos pateikėjos vaiko tėvas yra danas. Danijos teismai nustatė, kad 
2010 m. ji kartu su vaiku neteisėtai persikėlė gyventi į Austriją. Danijos teismai pakartotinai 
nusprendė, kad vaiko globa turi būti patikėta tėvui. Peticijos pateikėja šių teismo sprendimų 
nesilaikė. 2012 m. pavasarį tėvas pagrobė vaiką ir išsivežė atgal į Daniją. Peticijos pateikėja 
kaltina Danijos teismų sistemą aplaidumu. Peticijos pateikėja pateikė skundą Europos 
žmogaus teisių teismui.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. gruodžio 18 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. gegužės 31 d.

„Peticijos pateikėja yra Austrijos pilietė, anksčiau gyvenusi Danijoje, kur 2006 m. susilaukė 
vaiko su Danijos piliečiu. 2010 m. ji kartu su vaiku persikėlė į Austriją ir kreipėsi į Austrijos 
teismus prašydama vaiko globos teises suteikti tik jai. Tuo pat metu vaiko tėvas kreipėsi į 
Danijos institucijas su prašymu suteikti vaiko globos teises jam. Austrijoje tėvo inicijuota 
vaiko grąžinimo procedūra pagal 1980 m. gegužės 20 d. Europos konvenciją dėl sprendimų, 
susijusių su vaikų globa, pripažinimo ir vykdymo bei vaikų globos atnaujinimo (1980 m. 
Europos konvencija) buvo nesėkminga. Vėliau abu tėvai savo šalyse gavo išimtines vaiko 
globos teises. 2012 m. balandžio mėn. tėvas be motinos sutikimo išsivežė vaiką iš Austrijos
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atgal į Daniją, kur vaikas dabar gyvena su tėvu. Peticijos pateikėja inicijavo vaiko grąžinimo 
bylą Danijoje pagal 1980 m. Hagos konvenciją dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių 
aspektų (1980 m. Hagos konvencija). Pirmosios instancijos lygmeniu ir padavus apeliacinį 
skundą, Danijos teismai atmetė peticijos pateikėjos prašymą grąžinti vaiką. Apeliacijų tarybai 
pateiktas prašymas, kad byla būtų nagrinėjama Danijos Aukščiausiame Teisme, buvo 
atmestas. Anksčiau Europos žmogaus teisių teismui pateiktas skundas buvo paskelbtas 
nepriimtinu, nes tuo metu dar nebuvo išnaudotos visos vidaus teisės gynimo priemonės. 
Peticijos pateikėja kaltina Danijos valdžios institucijas neteisėtais ir savavališkais veiksmais ir 
todėl prašo Europos Parlamento imtis veiksmų.

Komisijos pastabos

Tarptautinio tėvų vykdomo vaikų grobimo prevencija yra labai svarbus ES politikos aspektas 
siekiant ginti vaiko teises. Komisija nagrinėja šią problemą valstybių narių ir tarptautiniu 
lygiu. Palaikydama santykius su trečiosiomis šalimis Komisija skatina jas prisijungti prie 
1980 m. Hagos konvencijos ir 1996 m. Hagos Konvencijos dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, 
pripažinimo, vykdymo ir bendradarbiavimo tėvų pareigų ir vaikų apsaugos priemonių srityje 
(1996 m. Hagos konvencija). Ir Austrija, ir Danija yra prisijungusios prie abiejų konvencijų.

ES valstybių narių santykiuose taikomas Reglamentas (EB) Nr. 2201/20031 (Briuselio IIa 
reglamentas), kuriuo nustatytos dar griežtesnės taisyklės dėl tėvų vykdomo vaikų grobimo ir 
priemonės, kuriomis siekiama išvengti lygiagrečių teismo procesų ir vienas kitam 
prieštaraujančių sprendimų valstybėse narėse. Tačiau dėl Sutarčių protokole Nr. 22 pateiktos 
ypatingos pozicijos šis reglamentas Danijai netaikomas. Danija nedalyvauja taikant ES 
civilinės teisės priemones, pvz., Briuselio IIa reglamentą. Dvišaliuose ES ir Danijos 
susitarimuose taip pat neišspręsti klausimai, susiję su tėvų valdžia ir tėvų vykdomu vaikų 
grobimu.

Peticijos pateikėjos atvejui iš esmės taikomos bendradarbiavimo priemonės ir sistemos, 
nustatytos 1980 m. ir 1996 m. Hagos konvencijomis ir 1980 m. Europos konvencija, kurios 
nėra ES teisės aktai. Kadangi peticijos pateikėjos atvejis nesusijęs su ES teisės pažeidimu, 
kurį galimai padarė galimu Danijos valdžios institucijos, jis nepriklauso Komisijos 
kompetencijai.

Išvada

Komisija siūlo peticijos pateikėjai kreiptis į Tarptautinio Hagos konvencijos teisėjų tinklo 
kontaktinį asmenį Danijoje, gerbiamą Kopenhagos Pirmosios instancijos teismo teisėją 
Marianne Lund Larsen, ir prašyti konsultacijų dėl jos prašymo grąžinti vaiką pagal 1980 m. 
Hagos konvenciją. Tačiau Komisija negali imtis veiksmų šiuo atveju, nes jis nepriklauso 
Komisijos kompetencijai“.
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