
Antras atvejis: Gulia ir Colin 

 

Gulia Romano yra menininkė (skulptūrų projektuotoja). Jai 35 metai, ji gimusi 
Italijoje (Salerne) ir atvykusi gyventi į JAV prieš apytiksliai 12 metų. Pradžioje ji 
gyveno su savo teta Floridoje (Orlande). Po poros metų ji susipažino su Colin Brown, 
teisininku iš Niujorko, kuris specializavosi intelektinės nuosavybės teisėje. Šiuo metu 
Colin yra 40 metų. Tuo metu, kai sutiko Giulia, jam buvo 30 metų. Abu įsimylėjo ir 
Giulia netrukus persikraustė į Colin butą. Greitai jie susituokė, tačiau abu buvo jauni 
ir neturintys santykių patirties. Butas nebuvo didelis. Giulia dirbdavo namuose ir 
dažnai palikdavo netvarką, nebaigtas skulptūras svetainėje, kas nervino Colin. Giulia 
buvo nusivylusi, nes Colin turėdavo ilgai užtrukti teisininkų įmonėje ir namo 
grįždavo jau po vakarienės. Kai Giulia  netrukus po santuokos ėmė lauktis, abu 
suprato, kad jie nenori būti šeima ir pradėjo galvoti apie skyrybas. Giulia grįžo į 
Orlandą ir tetos padedama susirado butą.  

Jų sūnus Leonardo gimė Orlande. Šiuo metu jam 8-eri. Giulia ir Colin dalindavosi 
globos teises. Tėvas mokėdavo mėnesines įmokas vaiko išlaikymui ir reguliariai su 
sūnumi bendraudavo telefonu, skype, vėliau – el. laiškais (apytikriai vieną kartą per 
savaitę, kartais – kartą per dvi savaites). Jis lankydavo Leonardo kartą ar du per 
metus atostogų  metu. 

Prieš du mėnesius Giulia nuvyko į savo gimtąjį Solerno ir spontaniškai nusprendė 
negrįžti į JAV. Leonardo bendraudavo su savo seneliais Italijoje ir Giulia pagalvojo, 
kad būtų lengviau palaikomai šeimos čia gyventi. Kai Colin suprato, kad Giulia 
paliko JAV ir išregistravo Leonardo iš mokyklos, jis pradėjo teismo procesą Italijoje, 
kad gautų grąžinimo įsakymą pagal 1980 m. Hagos konvenciją. Jis taip pat informavo 
JAV policiją apie susiklosčiusią situaciją ir valstybės institucijos išdavė arešto orderį 
dėl Giulia. 

Giulia įsitikinusi, kad Leonardo negali būti grąžintas į JAV, nes niekada negyveno su 
tėvu. Ji negali grįžti dėl  arešto orderio. Ji įsitikinusi, kad Colin tiesiog pyksta ant jos, 
nes ji neinformavo jo apie savo ketinimą palikti JAV. Ji įsitikinusi, kad Colin 
nesugebės auginti vaiko.  
 


