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Om: Andragende 0954/2012 af Vincenzo Antonuccio, italiensk statsborger, om påstået 
menneskerettighedskrænkende behandling fra danske myndigheders side

1. Sammendrag

Andrageren har to døtre med sin tidligere ægtefælle, der er dansk statsborger. Ægteparret var 
sammen med deres børn bosat i Italien indtil 2007, hvor andragerens ægtefælle flyttede til 
Danmark med børnene under påskud af, at hun skulle passe sin syge far. Da hans ægtefælle 
nægtede at flytte tilbage til Italien med børnene, anlagde andrageren i 2008 sag i henhold til 
Haag-konventionen. De danske retsmyndigheder gav andrageren medhold i sagen, men 
domstolens afgørelse blev ikke eksekveret, og døtrene forblev derfor i Danmark med deres 
mor. I 2010 blev parret skilt, og i 2012 underskrev andrageren en aftale om, at pigerne kunne 
blive hos deres mor under forudsætning af, at han fik besøgsret. Denne aftale er imidlertid 
ikke blevet overholdt. Da andragerens gentagne klager til de danske myndigheder har været 
resultatløse, anmoder han Europa-Parlamentet om at gribe ind og bl.a. undersøge, hvorfor de 
danske myndigheder ikke har fulgt op på domsafgørelserne, i henhold til hvilke hans tidligere 
ægtefælle var skyldig i børnebortførelse.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 22. november 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. februar 2013

"I Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003 om kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse 
af retsafgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar og om ophævelse af 
forordning (EF) nr. 1347/2000 er der bl.a. fastsat fælles bestemmelser om kompetence og 



PE506.297v01-00 2/2 CM\929993DA.doc

DA

anerkendelse og fuldbyrdelse af eksisterende retsafgørelser i skilsmissesager og sager om 
forældreansvar, herunder samkvemsret og forhold omkring en retsafgørelse om tilbagegivelse 
af et bortført barn. 

Danmark deltager dog ikke i EU's civilretlige instrumenter på grundlag af afsnit V, kapitel 3, i 
traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og er dermed ikke bundet af forordning 
(EF) nr. 2201/2003.

Danmark er bundet af Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af 
internationale barnebortførelser. Andragerens sag skal dermed vurderes i henhold til 
Haagerkonventionen. 

Hvad angår spørgsmålet om, at retsafgørelsen, der åbenbart indebar, at børnene skulle 
tilbagegives, ikke blev eksekveret, anfører andrageren, at de danske retsmyndigheder gav ham 
medhold i sagen, men at afgørelsen ikke blev fuldbyrdet. Hvis børnene ikke blev tilbagegivet 
frivilligt, skulle andrageren have anmodet de danske retshåndhævende myndigheder om at 
fuldbyrde afgørelsen. 

Spørgsmål vedrørende bortførelsen af børnene blev dog tilsyneladende løst under 
skilsmissesagen, hvor man nåede til enighed om, at børnene skulle blive hos moderen, og 
faderen skulle have besøgsret. Med hensyn til spørgsmålet om, at aftalen om besøgsret ikke 
overholdes, kan andrageren i henhold til artikel 21 i Haagerkonventionen af 1980 anmode den 
centrale italienske myndighed om bistand for at sikre, at han rent faktisk kan udøve sin 
besøgsret. 

Konklusion
På baggrund af det ovenfor anførte kan Kommissionen ikke gribe ind."


