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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0964/2012, którą złożył Fabrizio Infante (Włochy) w sprawie 
braku kontaktu ze swoją córką mieszkającą w Danii

1. Streszczenie petycji

W 1996 r. we Włoszech przyszła na świat córka składającego petycję i jego byłej żony 
będącej Dunką. W 1998 r. żona składającego petycję powróciła wraz z córką do Danii, 
a w 2000 r. małżonkowie się rozwiedli. Córka składającego petycję odwiedzała go jednak 
regularnie we Włoszech. W 2002 r. składający petycję wytoczył sprawę we Włoszech 
przeciwko byłej żonie za odbywanie stosunków seksualnych z nowym partnerem w obecności 
dziecka, jednak ona wytoczyła przeciwko składającemu petycję sprawę w Danii w trybie 
konwencji haskiej za próbę porwania dziecka, po czym przyznano jej wyłączną opiekę nad 
dzieckiem. Składającemu petycję zabroniono przekraczania granicy duńskiej, matce i dziecku 
przydzielono tajny adres, a korespondencja między ojcem a córką mogła odbywać się tylko 
pod stosownym nadzorem. Zakaz zniesiono w 2010 r., a w testach psychologicznych, którym 
poddano córkę mającą wtedy 14 lat, wykazano, że córka życzy sobie utrzymywania tylko 
pisemnych kontaktów z ojcem. Składający petycję podważa wyniki testów psychologicznych 
i jest zdania, że władze duńskie nie dołożyły wystarczających starań, aby dojść przyczyny 
odrzucenia ojca przez córkę, oraz że w sporze słuchały głównie argumentów strony duńskiej. 
W związku z tym zwraca się on do Parlamentu Europejskiego o zajęcie się przedmiotową 
sprawą.

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 30 kwietnia 2013 r.
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Rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/2003 dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i 
wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących 
odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000, (tzw. 
rozporządzenie Bruksela IIa) 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 dzieckiem. W 
szczególności rozporządzenie Bruksela IIa ułatwia wykonywanie transgranicznych praw do 
kontaktu, zapewniając, że wyrok wydany w jednym państwie członkowskim jest 
bezpośrednio uznawany i wykonywany w innym państwie członkowskim.

Jednak Dania na mocy protokołu 22. załączonego do traktatów nie uczestniczy w 
instrumentach unijnych dotyczących wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych, 
opartych na tytule V części III Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a zatem nie jest 
związana rozporządzeniem (WE) nr 2201/2003.

Komisja chciałaby jednak zaznaczyć, że nawet jeżeli Bruksela IIa stosowałaby się do Danii, 
udzielenie prawa kontaktu i ustalenie zasad jego wykonywania nie podlega prawu unijnemu, 
lecz krajowemu prawu państw członkowskich, w tym przypadku Danii.

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.

Na mocy art. 21 konwencji haskiej z 1980 r. można zwrócić się o pomoc o władz centralnych, 
żeby zapewnić skuteczne wykonywanie praw do kontaktu, które w tym przypadku wydają się 
ograniczone do kontaktów pisemnych.

Jednak art. 4 konwencji z 1980 r. przewiduje, że zaprzestaje się stosowania konwencji, gdy 
dziecko osiąga wiek lat 16. Skoro córka składającego petycję, urodzona 16 października 
1996 r., ma obecnie 16 lat, władze centralne nie mają obowiązku interweniowania w tej 
sprawie.

W świetle wyżej podanych informacji Komisja nie może podjąć interwencji na rzecz 
składającego petycję.


