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Tema: Peticija Nr. 0963/2012 dėl keblios peticijos pateikėjos padėties Danijoje, 
kurią pateikė Filipinų pilietė Marie Kathleen Denise Arce-Aspelin

1. Peticijos santrauka

2005 m. peticijos pateikėja Danijoje ištekėjo už Danijos piliečio, o 2009 m. porai, kuri tuo 
metu gyveno Filipinuose, gimė sūnus. 2010 m. peticijos pateikėjos vyras nusprendė grįžti į 
Daniją, o 2011 m. peticijos pateikėja gavo vizą ir su jų vaiku išvyko į Daniją pas vyrą, kad 
šeima būtų kartu. Tačiau poros santykiai iširo, o peticijos pateikėjos sutuoktinis jai nedavė 
leidimo kartu su jų sūnumi išvykti iš Danijos. Dėl sudėtingos peticijos pateikėjos, kaip 
trečiosios šalies pilietės, padėties ir Danijos teisminių institucijų pareiškimų, kad jurisdikciją 
spręsti bylą dėl jų vaiko turi ne Danijos, o Filipinų teismai, peticijos pateikėja mano, kad 
susidūrė su teisės spraga. Šiuo metu jos sūnus gyvena su savo tėvu ir jo šeima, o peticijos 
pateikėjos pasimatymams su sūnumi skirtos tik 8 valandos per savaitę. Baimindamasi, kad jai 
nebus suteiktas leidimas nuolat gyventi Danijoje, peticijos pateikėja prašo Europos 
Parlamento kreiptis į Danijos valdžios institucijas, kad būtų rasta išeitis iš šios keblios 
padėties.

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. birželio 28 d.

„Peticijos pateikėja, kuri yra Filipinų pilietė, 2005 m. Danijoje ištekėjo už Danijos piliečio. 
Pora kurį laiką gyveno Jungtinėse Amerikos Valstijose, po to – Filipinuose, kur susilaukė 
vaiko. 2011 m. pabaigoje jie nusprendė grįžti į Daniją ir kreipėsi dėl šeimos susijungimo. 
Peticijos pateikėja gavo 28 dienų trukmės vizą, o kad gautų šeimos susijungimo vizą turėjo 
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atlikti danų kalbos mokėjimo patikrinimą.

Peticijos pateikėja jau kurį laiką abejojo dėl savo santuokos ir nesiryžo persikelti į Daniją, 
tačiau sutuoktiniai susitarė dėl dviejų savaičių atostogų, per kurias vaikas galėtų praleisti šiek 
tiek laiko su tėvu ir jo šeima, o sutuoktiniai turėtų laiko santuokos nutraukimui aptarti. Tačiau, 
motinai su vaiku atvykus į Daniją, tėvas atsisakė grąžinti vaiką, nes nenorėjo, kad jis grįžtų į 
Filipinus.

Nuo tada, nors peticijos pateikėja pradėjo kelias administracines procedūras, jai nepavyksta 
atgauti sūnaus. Peticijos pateikėja neturi leidimo dirbti, jai neteikiamos sveikatos priežiūros 
paslaugos ir ji netgi nėra įsitikinusi, kad gaus leidimą gyventi Danijoje.

Komisijos pastabos

Vaiko globa. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2201/2003 arba 1996 m. Hagos konvencijos 
nuostatų netaikymas

Tarybos reglamente (EB) Nr. 2201/2003 nagrinėjami jurisdikcijos ir teismo sprendimų, 
susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo klausimai, tačiau teismų 
jurisdikcija apibrėžiama tik valstybių narių santykių lygmeniu. Tačiau Danija nusprendė 
visiškai netaikyti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo trečiosios dalies V antraštinės 
dalies, kurioje kalbama apie laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę, nuostatų ir nedalyvauja 
įgyvendinant šia dalimi grindžiamas ES civilinės teisenos priemones, todėl šis reglamentas 
šiai valstybei narei netaikomas.

1996 m. Konvencijos dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, pripažinimo, vykdymo ir 
bendradarbiavimo tėvų pareigų ir vaikų apsaugos priemonių srityje nuostatomis 
reglamentuojama teismų tarptautinė jurisdikcija nagrinėjant su globa susijusius atvejus. 
Tačiau šis dokumentas šiuo atveju taip pat netaikytinas, nes Filipinai nėra šios Konvencijos 
šalis.

Todėl klausimą, susijusį su Danijos teismų jurisdikcija priimti sprendimus dėl vaiko globos 
ir (arba) lankymo teisių, reikia spręsti remiantis Danijos nacionalinės teisės aktais.

Viza ir leidimo gyventi kortelė. Direktyvos 2004/38/EB dėl laisvo judėjimo arba Direktyvos 
2003/86/EB dėl šeimos susijungimo nuostatų netaikymas

Direktyvos 2004/38/EB1 nuostatomis reglamentuojama Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių 
teisė laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje. Ši direktyva taikoma nuo tada, kai ES 
pilietis persikelia į kitą valstybę narę ir joje apsigyvena; be kitų klausimų, joje kalbama apie 
trečiųjų šalių piliečių, kurie yra ES piliečių šeimos nariai, įvažiavimo vizas ir leidimo gyventi 
šalyje korteles.
Tačiau šiuo atveju, remiantis Komisijos turima informacija, atrodo, kad asmuo neatvyko 
ir (arba) neapsigyveno, kaip tai apibrėžta šiame dokumente. Todėl Direktyva 2004/38/EB 
netaikytina, ir peticijos pateikėja, norėdama išspręsti savo su viza susijusią problemą ir 
galimus sunkumus dėl leidimo gyventi Danijoje kortelės gavimo, negali remtis jos 

                                               
1 http://ec.europa.eu/justice/citizen/move-live/index_en.htm.
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nuostatomis.
Kiek tai sietina su Tarybos direktyva 2003/86/EB1, jos paskirtis – nustatyti valstybių narių 
teritorijoje teisėtai gyvenančių trečiųjų šalių piliečių naudojimosi teise į šeimos susijungimą 
sąlygas.

Be to, kaip minėta pirmiau, Danija nusprendė netaikyti Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo trečiosios dalies V antraštinės dalies, pagal kurią priimta ši direktyva. Todėl šiuo 
atveju taikomi tik nacionalinės teisės aktai.

Išvada
Šiuo atveju netaikytinos jokio ES reglamento nuostatos, nes Danija nusprendė netaikyti 
Sutarties trečiosios dalies V antraštinės dalies, kurioje nagrinėjami laisvės, saugumo ir 
teisingumo erdvės klausimai, nuostatų. Turėtų būti taikomi tik Danijos nacionalinės teisės 
aktai, todėl Komisija neturi galimybių padėti peticijos pateikėjai.

Vis dėlto Komisija pažymi, kad Danija yra Europos žmogaus teisių konvencijos šalis, todėl ji 
turi gerbti visas joje įtvirtintas pagrindines teises, visų pirma teisę į šeimos gyvenimą.“

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0086:LT:HTML.


