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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0954/2012, którą złożył Vincenzo Antonuccio (Włochy) w sprawie 
rzekomych naruszeń praw człowieka przez władze duńskie

1. Streszczenie petycji

Składający petycję ma dwie córki ze swoją poprzednią żoną, będącą obywatelką Danii. 
Małżonkowie mieszkali z dziećmi we Włoszech do 2007 r., kiedy to żona składającego 
petycję przeprowadziła się do Danii wraz z dziećmi, co uczyniła pod pretekstem 
zaopiekowania się chorym ojcem. Kiedy odmówiła ona powrotu do Włoch wraz z dziećmi, 
składający petycję w 2008 r. wszczął postępowanie w trybie konwencji haskiej. Sprawę 
podtrzymały duńskie organy sądowe, jednak decyzji sądu nie wykonano, w związku z czym 
córki składającego petycję pozostały z matką w Danii. Małżonkowie rozwiedli się w 2010 r., 
a w 2012 r. składający petycję podpisał porozumienie, zgodnie z którym dziewczynki mogą 
pozostać z matką, pod warunkiem, że otrzyma on prawo do odwiedzin. Nie dochowano 
jednak postanowień tego porozumienia. Jako że wielokrotne skargi przekazywane przez 
składającego petycję duńskim władzom nie przyniosły rezultatów, zwraca się on do 
Parlamentu Europejskiego o podjęcie działań i zbadanie m.in. tego, dlaczego władze duńskie 
nie podjęły działań następczych po wydaniu decyzji sądowych, zgodnie z którymi to była 
żona składającego petycję była winna porwania dzieci.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 22 listopada 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 lutego 2013 r.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/2003 dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i 
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wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących 
odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000, ustanawia 
wspólne zasady dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w 
odniesieniu do spraw rozwodowych i kwestii związanych z odpowiedzialnością rodzicielską, 
w tym prawa do kontaktów z porwanym dzieckiem i decyzji podjętych w następstwie decyzji 
sądu dotyczących powrotu dziecka. 

Dania nie uczestniczy jednak w instrumentach prawa cywilnego UE opartych na części III 
tytuł V Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i w związku z tym nie obowiązuje jej 
rozporządzenie (WE) nr 2201/2003.

Dania jest natomiast związana konwencją haską z 1980 r. dotyczącą cywilnych aspektów 
uprowadzenia dziecka za granicę. Skargę składającego petycję należy zatem rozpatrzyć w 
oparciu o konwencję haską. 

W odniesieniu do kwestii niewykonania decyzji nakazującej najwyraźniej powrót dziecka: 
składający petycję stwierdził, że decyzja została podtrzymana przez duńskie organy sądowe, 
jednak decyzji sądu nie wykonano. Jeżeli powrót dzieci nie nastąpił w sposób dobrowolny, 
składający petycję powinien był złożyć wniosek o wykonanie decyzji do duńskiego organu 
egzekwowania prawa. 

Niemniej wydaje się, że kwestia dotycząca porwania dzieci została rozwiązana w trakcie 
procedury rozwodowej, w ramach której uzgodniono, że dzieci pozostaną z matką, a ojciec 
będzie korzystał z prawa do odwiedzin. W odniesieniu do niewykonania postanowienia o 
prawie do kontaktów, składający petycję może zwrócić się o pomoc do włoskiego organu 
centralnego zgodnie z art. 21 konwencji haskiej z 1980 r. w celu zagwarantowania 
skutecznego wyegzekwowania prawa do kontaktów. 

Wniosek
W związku z powyższym Komisja nie może podjąć działań w tej sprawie. 


