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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0954/2012, του Vincenzo Antonuccio, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά 
με εικαζόμενη μεταχείριση που παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα εκ 
μέρους των δανικών αρχών

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων έχει δύο κόρες με την πρώην σύζυγό του, η οποία είναι Δανικής ιθαγένειας. Το 
ζευγάρι μαζί με τα παιδιά του κατοικούσε στην Ιταλία έως το 2007, όταν η σύζυγος του 
αναφέροντος μετοίκησε στη Δανία μαζί με τα παιδιά με το πρόσχημα ότι έπρεπε να φροντίσει 
τον άρρωστο πατέρα της. Όταν η σύζυγός του αρνήθηκε να επιστρέψει στην Ιταλία με τα 
παιδιά, ο αναφέρων άσκησε το 2008 αγωγή στηριζόμενος στη Σύμβαση της Χάγης και 
δικαιώθηκε από τις Δανικές δικαστικές αρχές, αλλά η απόφαση του δικαστηρίου δεν 
εκτελέστηκε, και ως εκ τούτου οι κόρες του παρέμειναν στη Δανία με τη μητέρα τους. Το 
2010 το ζευγάρι πήρε διαζύγιο, και το 2012 ο αναφέρων υπέγραψε συμφωνία που προέβλεπε 
ότι τα κορίτσια θα μπορούσαν να συνεχίσουν να ζουν με τη μητέρα τους υπό την προϋπόθεση 
ότι εκείνος θα είχε δικαίωμα προσωπικής επικοινωνίας. Ωστόσο, η εν λόγω συμφωνία δεν 
τηρήθηκε. Καθώς οι επανειλημμένες διαμαρτυρίες του αναφέροντος στις Δανικές αρχές δεν 
απέφεραν αποτέλεσμα, ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρέμβει και να 
διερευνήσει, μεταξύ άλλων, γιατί οι Δανικές αρχές δεν εφήρμοσαν τις αποφάσεις των 
δικαστηρίων, σύμφωνα με τις οποίες η πρώην σύζυγός του είναι ένοχη απαγωγής των τέκνων 
της.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 22 Νοεμβρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Φεβρουαρίου 2013
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Ο κανονισμός του Συμβουλίου 2201/2003/ΕΚ για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση 
και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας, ο οποίος 
καταργεί τον κανονισμό 1347/2000/ΕΚ ορίζει, μεταξύ άλλων, τη θέσπιση κοινών κανόνων
για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση των υφιστάμενων αποφάσεων
όσον αφορά το διαζύγιο και τα ζητήματα γονικής μέριμνας, περιλαμβανομένων των 
δικαιωμάτων της πρόσβασης και αποφάσεις σχετικά με την απόφαση του δικαστηρίου για
την επιστροφή του απαχθέντος τέκνου. 

Η Δανία ωστόσο, δεν συμμετέχει στα ενωσιακά μέσα στικής δικαιοσύνης που βασίζονται 
στον τίτλο V του Μέρους ΙΙΙ της Συνθήκης Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως εκ 
τούτου δεν δεσμεύεται από τον κανονισμό 2201/2003/ΕΚ.

Η Δανία δεσμεύεται από τη Σύμβαση της Χάγης του 1980 για τις αστικές πτυχές της διεθνούς 
απαγωγής παιδιών. Η υπόθεση του αναφέροντα πρέπει ως εκ τούτου να αξιολογηθεί βάσει
της Σύμβασης της Χάγης. 

Όσον αφορά το γεγονός ότι η απόφαση του δικαστηρίου που προφανώς διατάσσει την 
επιστροφή δεν υλοποιήθηκε, ο αναφέρων δηλώνει ότι η απόφαση έγινε δεκτή από τις
δικαστικές αρχές της Δανίας χωρίς όμως να τεθεί σε εφαρμογή. Στην περίπτωση που τα
παιδιά δεν επέστρεψαν οικειοθελώς, ο αναφέρων θα πρέπει υποβάλει στις δανικές αρχές 
επιβολής του νόμου αίτηση για την εκτέλεση της απόφασης. 

Φαίνεται ωστόσο ότι τα θέματα που σχετίζονται με την απαγωγή των παιδιών επιλύθηκαν
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαζυγίου, όπου συμφωνήθηκε ότι τα παιδιά θα μείνουν με
τη μητέρα και ο πατέρας θα έχει δικαίωμα επίσκεψης. Όσον αφορά το γεγονός ότι η 
συμφωνία σχετικά με τα δικαιώματα πρόσβασης δεν τηρείται, ο αναφέρων μπορεί να ζητήσει
τη συνδρομή της ιταλικής Κεντρικής Αρχής σύμφωνα με το άρθρο 21 της Σύμβασης της 
Χάγης του 1980, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων
πρόσβασης. 

Συμπέρασμα
Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, η Επιτροπή δεν μπορεί να παρέμβει. 


