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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0954/2012, adresată de Vincenzo Antonuccio, de cetățenie italiană, 
privind presupusa încălcare a drepturilor omului de către autoritățile daneze

1. Rezumatul petiției

Petiționarul are două fiice cu fosta sa soție, care este de cetățenie daneză. Cuplul a locuit 
împreună cu copiii în Italia până în 2007, când soția petiționarului s-a mutat în Danemarca, cu 
copiii, sub pretextul că a trebuit să aibă grijă de tatăl ei bolnav. În 2008, când soția sa a refuzat 
să se mute înapoi în Italia, cu copiii, petiționarul a introdus o acțiune judiciară în temeiul 
Convenției de la Haga. Acțiunea a fost admisă de către autoritățile judiciare daneze, dar 
decizia instanței nu a fost pusă în aplicare, iar fetele au rămas, prin urmare, în Danemarca, 
împreună cu mama lor. Cuplul a divorțat în 2010 și în 2012 petiționarul a semnat un acord 
prin care fetele ar putea rămâne cu mama lor, cu condiția ca el să beneficieze de dreptul de 
vizită. Totuși, acest acord nu a fost respectat. Întrucât plângerile repetate înaintate de 
petiționar autorităților daneze nu au fost de folos, el solicită Parlamentului European să 
intervină și să investigheze, printre altele, motivele pentru care autoritățile daneze nu au 
respectat hotărârile judecătorești, potrivit cărora fosta sa soție este vinovată de răpire de copii.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 22 noiembrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 februarie 2013.

Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului privind competența, recunoașterea și 
executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii 
părintești, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1347/2000, stabilește, printre altele, norme 
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comune privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești existente în 
materie de divorț și în materia răspunderii părintești, inclusiv drepturi de acces, și a deciziilor 
privind hotărârile instanțelor privind înapoierea copiilor răpiți. 

Cu toate acestea, Danemarca nu participă la actele UE privind justiția civilă bazate pe 
partea III titlul V din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și, astfel, nu are obligații 
în temeiul Regulamentului (CE) nr. 2201/2003.

Danemarca are obligații în temeiul Convenției de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile 
ale răpirii internaționale de copii. Prin urmare, cazul petiționarului trebuie evaluat prin prisma 
Convenției de la Haga. 

În ceea ce privește hotărârea instanței care în aparență dispune întoarcerea nu a fost pusă în 
aplicare. Petiționarul declară că decizia a fost admisă de către autoritățile judiciare daneze, dar 
nu a fost pusă în aplicare. În cazul în care copiii ar fi fost înapoiați de bunăvoie, petiționarul ar 
fi trebuit să solicite autorităților daneze de aplicare a legii să execute hotărârea. 

Cu toate acestea, se pare că problemele legate de răpirea copiilor au fost rezolvate pe 
parcursul procedurii de divorț, când s-a convenit ca ei să rămână cu mama, iar tatăl să își 
exercite drepturile de vizită. În ceea ce privește faptul că acordul privind drepturile de acces 
nu este respectat, petiționarul ar putea să solicite asistență din partea Autorității Centrale 
Italiene în temeiul articolului 21 din Convenția de la Haga din 1980 pentru a garanta 
exercitarea efectivă a drepturilor sale de acces. 

Concluzie
Având în vedere cele menționate anterior, Comisia nu poate interveni. 


