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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

27.2.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0954/2012, внесена от Vincenzo Antonuccio, с италианско 
гражданство, относно предполагаемо отнасяне в нарушение на правата 
на човека от страна на датските органи

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията има две дъщери от бившата си съпруга, която е с датско 
гражданство. Двойката е живяла заедно с децата си в Италия до 2007 г., когато 
съпругата на вносителя се мести в Дания с децата под предлог, че трябва да се грижи за 
болния си баща. Когато съпругата му отказва да се върне в Италия с децата, вносителят 
на петицията образува производство по Хагската конвенция през 2008 г. То е уважено 
от датските съдебни органи, но решението на съда не е изпълнено, поради което 
дъщерите остават в Дания с майка си. Двойката се развежда през 2010 г., а през 2012 г. 
вносителят на петицията подписва споразумение, че момичетата могат да останат с 
майка си, при условие че той получи право на посещение. Това споразумение обаче не 
се спазва. Тъй като многократните жалби на вносителя на петицията пред датските 
органи са останали без успех, той моли Европейския парламент да се намеси и да 
разследва, наред с другото, защо датските органи не са последвали съдебните решения, 
според които бившата му съпруга е виновна за отвличане на деца.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 22 ноември 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 27 февруари 2013 г.

Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета относно компетентността, признаването и 
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изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската 
отговорност, с който се отменя на Регламент (ЕО) № 1347/2000, наред с другото, 
установява общи правила за компетентността, признаването и изпълнението на 
съществуващи решения по отношение на развода и въпросите на родителската 
отговорност, включително правото на достъп и решения относно съдебното решение за 
връщането на отвлеченото дете. 

Дания обаче не участва в инструментите на ЕС за гражданско правосъдие въз основа на 
дял V, част III от Договора за функционирането на Европейския съюз и поради това не 
е обвързана от Регламент (ЕО) № 2201/2003.

Дания е обвързана с Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на 
международното отвличане на деца. Случаят на вносителя на петицията поради това 
трябва да се оценява по Хагската конвенция. 

Що се отнася до факта, че решението на съда, очевидно постановяващо връщане, не се 
изпълнява, вносителят на петицията твърди, че решението е потвърдено от датските 
съдебни органи, но не се изпълнява. Ако децата не са били върнати доброволно, 
вносителят на петицията е трябвало да поиска изпълнение на решението от датските 
правоприлагащи органи. 

Изглежда обаче, че въпросите, свързани с отвличането на децата, са били решени по 
време на бракоразводната процедура, при която е постигнато споразумение децата да 
останат с майката, а бащата да получи право на посещение. Що се отнася до факта, че 
споразумението за правото на достъп не е спазено, вносителят може да поиска 
съдействие от централните италиански органи по силата на член 21 от Хагската 
конвенция от 1980 г., с цел да се осигури ефективното упражняване на правото му на 
достъп. 

Заключение
С оглед на горепосоченото, Комисията не може да се намеси. 


