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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0954/2012 imressqa minn Vincenzo Antonuccio, ta' ċittadinanza 
Taljana, dwar allegat trattament ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem mill-awtoritajiet 
Daniżi

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant għandu żewġt ibniet mal-ex-konjuġi tiegħu, li hija ċittadina Daniża. Il-koppja 
għexu flimkien mat-tfal tagħhom fl-Italja sal-2007, meta l-mara tal-petizzjonant marret id-
Danimarka bit-tfal, bil-pretest li hija kellha tieħu ħsieb missierha li kien marid. Meta l-mara 
tiegħu rrifjutat li tmur lura lejn l-Italja bit-tfal, il-petizzjonant ta bidu għal proċedimenti fl-
2008 skont il-Konvenzjoni tal-Aja. Dawn kienu milqugħa mill-awtoritajiet ġudizzjarji Daniżi, 
iżda d-deċiżjoni tal-qorti ma ġietx implimentata, u l-bniet għalhekk baqgħu fid-Danimarka 
ma' ommhom. Il-koppja ddivorzjat fl-2010 u fl-2012 il-petizzjonant iffirma ftehim li l-bniet 
jistgħu joqogħdu ma' ommhom bil-kundizzjoni li huwa jirċievi d-drittijiet ta' viżitazzjoni. Dan 
il-ftehim, madankollu, ma ġiex rispettat. Billi l-ilmenti ripetuti tal-petizzjonant lill-awtoritajiet 
Daniżi kienu għalxejn, huwa jitlob lill-Parlament Ewropew biex jintervjeni u jinvestiga inter 
alia għaliex l-awtoritajiet Daniżi ma tawx segwitu għad-deċiżjonijiet tal-qorti, skont liema 
deċiżjonijiet l-ex-konjuġi kienet ħatja ta' ħtif tat-tfal.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-22 ta' Novembru 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni skont l-Artikolu 202(6).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta’ Frar 2013

Ir-regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2201/2003 dwar il-ġurisdizzjoni u l-għarfien u l-infurzar 
ta’ sentenzi fi kwistjonijiet matrimonjali u l-kwistjonijiet ta’ responsabbiltà tal-ġenituri, li 
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jirrevoka r-Regolament (KE) Nru 1347/2000, tistabbilixxi inter alia regoli komuni dwar il-
ġurisdizzjoni u r-rikonoxximent u l-infurzar ta' sentenzi eżistenti fir-rigward ta' kwistjonijiet 
ta' divorzju u ta' responsabilità tal-ġenituri, inkluż id-dritt ta' aċċess u d-deċiżjonijiet dwar id-
deċiżjoni tal-qorti dwar ir-ritorn ta' tfal maħtufa. 

Madankollu, id-Danimarka ma tipparteċipax fl-istrumenti ta' ġustizzja ċivili tal-UE abbażi tat-
Titolu V tat-Taqsima III tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u għalhekk 
mhijiex vinkolata bir-Regolament (KE) Nru 2201/2003.

Id-Danimarka hi marbuta bil-Konvenzjoni tal-Aja dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif 
Internazzjonali tat-Tfal tal-1980. Il-każ tal-petizzjonant għalhekk għandu jiġi vvalutat mill-
Konvenzjoni tal-Aja. 

Fir-rigward tal-fatt li s-sentenza tal-qorti li jidher li tordna r-ritorn ma kinitx implimentata. Il-
petizzjonant iddikjara li s-sentenza kienet ikkonfermata mill-awtoritajiet ġudizzjarji Daniżi 
iżda ma kinitx ġiet implimentata. Jekk it-tfal ma jiġux ritornati b'mod volontarju, il-
petizzjonant missu applika għall-infurzar tad-deċiżjoni tal-awtoritajiet tal-infurzar tad-
Danimarka. 

Madankollu jidher li l-mistoqsijiet relatati mal-ħtif tat-tfal kienu solvuti tul il-proċedimenti ta' 
divorzju, fejn kien maqbul li t-tfal jibqgħu mal-omm u bi drittijiet ta' aċċess għall-missier. Fir-
rigward tal-fatt li l-ftehim dwar id-drittijiet ta' aċċess mhux qed jiġu osservati, il-petizzjonant 
jista' jitlob l-assistenza tal-Awtorità Ċentrali Taljana skont l-Artikolu 21 tal-Konvenzjoni tal-
Aja tal-1980 sabiex jiżgura l-eżerċizzju effettiv tad-drittijiet ta' aċċess tiegħu. 

Konklużjoni
Fid-dawl ta' dan kollu, il-Kummissjoni ma tistax tintervjeni. 


