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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0964/2012, adresată de Fabrizio Infante, de cetățenie italiană, 
privind lipsa contactului cu fiica sa care locuiește în Danemarca

1. Rezumatul petiției

Fiica petiționarului și a fostei sale soții de cetățenie daneză s-a născut în Italia în 1996. 
În 1998, soția petiționarului s-a întors în Danemarca cu fiica lor, iar în 2000 cuplul a divorțat. 
Cu toate acestea, fiica și-a vizitat tatăl în Italia în mod regulat. În 2002, petiționarul a introdus 
o acțiune în justiție în Italia împotriva fostei sale soții pentru practicarea de acte sexuale cu 
noul ei partener în prezența copilului, dar aceasta a inițiat o acțiune în justiție în Danemarca, 
în conformitate cu Convenția de la Haga, împotriva petiționarului pentru tentativă de răpire și 
i s-a acordat custodie exclusivă. Petiționarului i s-a interzis să meargă în Danemarca, fiica și 
mama ei au beneficiat de o adresă secretă, iar corespondența între tată și fiică putea avea loc 
numai sub supraveghere adecvată. Interdicția a fost ridicată în 2010, iar în cursul testelor 
psihologice la care a fost supusă fiica petiționarului, care avea 14 ani la acel moment, ea a 
declarat că dorește să comunice numai în scris cu tatăl ei. Petiționarul, care contestă 
rezultatele testelor psihologice, consideră că autoritățile daneze nu au depus eforturi suficiente 
pentru a afla motivul pentru care fiica sa l-a respins și că acestea au dat în primul rând 
ascultare părții daneze la această cauză. Prin urmare, acesta solicită Parlamentului European 
să abordeze cazul.

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 30 aprilie 2013
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Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor 
judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești, de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1347/2000 (așa-numitul Regulament Bruxelles IIa), stabilește, 
printre altele, norme comune privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor 
judecătorești existente în materie de divorț și în materia răspunderii părintești, inclusiv 
drepturi de acces. În special, Regulamentul Bruxelles IIa facilitează exercitarea drepturilor de 
acces transfrontaliere asigurându-se că chestiunile legate de o hotărâre dintr-un stat membru 
sunt recunoscute direct și puse în aplicare și în alt stat membru.

Cu toate acestea, Danemarca, în temeiul Protocolului (nr. 22) anexat la tratate, nu participă la 
instrumentele UE în materie de justiție civilă în baza părții a treia titlul V din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene și, prin urmare, nu i se aplică Regulamentul (CE) 
nr. 2201/2003.

Cu toate acestea, Comisia dorește să sublinieze faptul că, chiar și în cazul în care 
Regulamentul Bruxelles IIa ar fi fost aplicabil și în Danemarca, acordarea drepturilor de acces
si acordul exercitării acestora nu sunt reglementate de legislația UE, ci de legislația națională 
a statelor membre, în acest caz, Danemarca.

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 temeiul articolului 21 din Convenția de la Haga din 1980, se poate solicita asistență din 
partea autorităților centrale cu scopul de a asigura exercitarea efectivă a drepturilor de acces, 
care în acest caz par a fi limitate la comunicarea în scris.

Cu toate acestea, articolul 4 din Convenția din 1980 prevede că aceasta va înceta să se aplice 
atunci când copilul împlinește vârsta de 16 ani. Întrucât fiica petiționarului s-a născut la 
16 octombrie 1996, așadar aceasta a împlinit deja 16 ani, autoritățile centrale nu mai au nicio 
obligație să intervină în acest caz.

Pe baza informațiilor menționate anterior, Comisia nu poate interveni în favoarea 
petiționarului.


