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Комисия по петиции

30.4.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0964/2012, внесена от Фабрицио Инфанте (Fabrizio Infante), с 
италианско гражданство, относно липса на контакт с дъщеря му, която 
живее в Дания

1. Резюме на петицията

Дъщерята на вносителя на петицията и на неговата бивша датска съпруга е родена в 
Италия през 1996 г. През 1998 г. съпругата на вносителя на петицията се завръща в 
Дания с дъщеря им, а през 2000 г. двойката се развежда. Дъщерята обаче редовно е 
посещавала баща си в Италия. През 2002 г. вносителят на петицията завежда дело в 
Италия срещу бившата си съпруга за извършване на сексуални действия с новия й 
партньор в присъствието на детето, а тя започва срещу вносителя дело в Дания по 
Хагската конвенция за опит за отвличане на дете и получава еднолично попечителство. 
Вносителят на петицията получава забрана да влиза в Дания, а на дъщерята и майка й е 
даден таен адрес и кореспонденция между баща и дъщеря може да се извършва само 
при подходящ надзор. Забраната е вдигната през 2010 г., а в хода на проведени 
психологически тестове с дъщерята, която към момента е била на 14 години, тя заявява, 
че иска да поддържа само писмен контакт с баща си. Вносителят на петицията, който 
оспорва резултатите от психологическите тестове, счита, че датските органи не са 
положили достатъчно усилия, за да установят защо дъщеря му го е отхвърлила, както и 
че са се вслушали предимно в датската страна по делото. Следователно той призовава 
Европейския парламент да се заеме със случая.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 22 ноември 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).
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3. Отговор от Комисията, получен на 30 април 2013 г.

Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета относно компетентността, признаването и 
изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската 
отговорност, с който се отменя на Регламент (ЕО) № 1347/2000 (т.нар. „Регламент 
Брюксел IIa“), наред с другото, установява общи правила за компетентността, 
признаването и изпълнението на съществуващи решения по отношение на развода и 
въпросите на родителската отговорност, включително правото на достъп. По-
специално, Регламент Брюксел IIa улеснява упражняването на трансгранични права на 
достъп, като гарантира, че съдебните решения на една държава членка се признават и 
изпълняват пряко в друга държава членка.

По силата обаче на протокол № 22, приложен към Договорите, Дания не участва в 
инструментите на ЕС за гражданско правосъдие въз основа на дял V, част III от 
Договора за функционирането на Европейския съюз и поради това не е обвързана от 
Регламент (ЕО) № 2201/2003.

Комисията би искала да подчертае обаче, че дори Регламент Брюксел IIa да беше 
приложим спрямо Дания, предоставянето на право на достъп и режимът за неговото 
упражняване не се уреждат от правото на ЕС, а от националното законодателство на 
държавите членки – в този случай на Дания.

Дания е обвързана с Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на 
международното отвличане на деца. Случаят на вносителя на петицията поради това 
трябва да се оценява по Хагската конвенция.

По силата на член 21 от Хагската конвенция от 1980 г. е възможно да се поиска 
съдействието на централните органи, за да се осигури ефективното упражняване на 
правото на достъп, което в този случай изглежда ограничено до писмени контакти.

Въпреки това член 4 от същата конвенция от 1980 г. предвижда, че Конвенцията 
престава да се прилага, когато детето навърши 16 години. Тъй като дъщерята на 
вносителя на петицията, родена на 16 октомври 1996 г., към момента е на 16 години, за 
централните органи не съществува задължение да се намесват в този случай.

В светлината на горепосоченото Комисията не може да се намеси в полза на вносителя 
на петицията.


