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nationaliteit), over vermeende mensenrechtenschendingen door de Deense 
autoriteiten

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener heeft twee dochters met zijn voormalige echtgenote, die de Deense nationaliteit 
heeft. Het echtpaar woonde tot 2007 met hun kinderen in Italië. Toen verhuisde de echtgenote 
van indiener met de kinderen naar Denemarken, onder het voorwendsel dat zij voor haar zieke 
vader moest zorgen. Toen zijn echtgenote weigerde om met de kinderen terug te keren naar 
Italië, spande indiener in 2008 een rechtszaak aan overeenkomstig het Verdrag van Den Haag. 
De Deense justitiële autoriteiten stelden hem in het gelijk. De uitspraak van de rechtbank 
werd echter niet ten uitvoer gebracht, waardoor de dochters met hun moeder in Denemarken 
bleven. In 2010 scheidde het echtpaar en in 2012 ging indiener akkoord met de afspraak dat 
de meisjes bij hun moeder konden blijven wonen, op voorwaarde dat hij omgangsrecht kreeg. 
Deze afspraak werd echter niet nagekomen. Aangezien de talrijke klachten van indiener aan 
het adres van de Deense autoriteiten geen resultaat hebben gehad, verzoekt hij het Europees 
Parlement om in te grijpen en om onder andere te onderzoeken waarom de Deense 
autoriteiten de uitspraken van de rechtbank, krachtens welke zijn ex-vrouw zich schuldig 
heeft gemaakt aan kinderontvoering, niet hebben opgevolgd.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 22 november 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 februari 2013
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In Verordening (EG) nr. 2201/2003 van de Raad van 27 november 2003 betreffende de 
bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en 
inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 
1347/2000 worden onder andere gemeenschappelijke regels vastgesteld over de bevoegdheid 
en de erkenning en tenuitvoerlegging van bestaande uitspraken over echtscheidings- en 
voogdijkwesties, met inbegrip van omgangsrecht en de terugkeer van ontvoerde kinderen.

Denemarken neemt echter niet deel aan de EU-instrumenten inzake burgerlijk recht die zijn 
gebaseerd op titel V van het derde deel van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie en is daarom niet gebonden door Verordening (EG) nr. 2201/2003.

Denemarken is wel gebonden door het Haags Verdrag van 1980 inzake de burgerrechtelijke 
aspecten van internationale ontvoering van kinderen. De zaak van indiener moet worden 
beoordeeld in het kader van dit Haags Verdrag.

Met betrekking tot de tenuitvoerlegging van uitspraken van de rechtbank die de terugkeer 
bevelen, stelt indiener dat de beslissing door de Deense justitiële autoriteiten werd bevestigd, 
maar niet ten uitvoer gelegd. Als de kinderen niet vrijwillig werden teruggebracht, had 
indiener bij de Deense handhavingsautoriteiten een aanvraag tot tenuitvoerlegging moeten 
indienen.

Het lijkt echter dat de kwestie met betrekking tot de ontvoering van de kinderen werd 
opgelost tijdens de echtscheidingsprocedure, waarbij werd overeengekomen dat de kinderen 
bij de moeder blijven en de vader omgangsrecht krijgt. Met betrekking tot het feit dat de 
overeenkomst over het omgangsrecht niet werd nageleefd, kan indiener overeenkomstig 
artikel 21 van het Haags Verdrag van 1980 bijstand vragen van de Italiaanse centrale 
autoriteit om de effectieve uitoefening van zijn omgangsrecht te garanderen.

Conclusie
Gezien het bovenstaande kan de Commissie niet interveniëren.


