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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 0964/2012, ktorú predkladá Fabrizio Infante (taliansky štátny občan), 
o nedostatočnom kontakte s dcérou žijúcou v Dánsku

1. Zhrnutie obsahu petície

Dcéra predkladateľa petície a jeho bývalej dánskej manželky sa narodila v Taliansku v roku 
1996. V roku 1998 sa manželka s ich dcérou vrátila do Dánska a v roku 2000 sa manželia 
rozviedli. Dcéra však pravidelne prichádzala navštevovať otca do Talianska. V roku 2002 
predkladateľ petície podal v Taliansku žalobu na svoju bývalú manželku pre vykonávanie 
sexuálnej činnosti so svojím novým partnerom v prítomnosti dieťaťa, no ona v súlade s 
podmienkami Haagskeho dohovoru podala v Dánsku žalobu na predkladateľa petície pre 
pokus o únos a dieťa jej bolo zverené do výhradnej starostlivosti. Predkladateľovi petície bol 
zakázaný vstup do Dánska, dcéra a jej matka dostali utajenú adresu a korešpondencia medzi 
otcom a dieťaťom sa mohla uskutočňovať len pod príslušným dohľadom. Zákaz bol zrušený v 
roku 2010 a v priebehu psychologických testov, ktorým sa dcéra, ktorá mala vtedy 14 rokov, 
podrobila, uviedla, že so svojím otcom chce mať len písomný kontakt. Predkladateľ petície, 
ktorý spochybňuje výsledky psychologických testov, sa domnieva, že dánske orgány neurobili 
dosť preto, aby zistili dôvod, prečo ho jeho dcéra odmieta, a že v tomto prípade vypočuli 
predovšetkým dánsku stranu. Preto žiada Európsky parlament, aby sa týmto prípadom 
zaoberal.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 22. novembra 2012. Parlament požiadal Komisiu o 
poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 30. apríla 2013



PE513.206v01-00 2/2 CM\939031SK.doc

SK

Nariadenie Rady (ES) č. 2201/2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov 
v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje 
nariadenie (ES) č. 1347/2000 (takzvané nariadenie Brusel IIa) okrem iného ustanovuje 
spoločné pravidlá týkajúce sa súdnej právomoci a uznávania a výkonu rozsudkov vo veciach 
rozvodu a rodičovských povinností vrátane práva styku. Nariadenie Brusel IIa uľahčuje najmä 
cezhraničné vykonávanie práva styku tým, že zabezpečuje, aby sa rozsudky vydané v jednom 
členskom štáte priamo uznávali a presadzovali v inom členskom štáte.

Dánsko však na základe protokolu 22 priloženého k zmluvám nespolupracuje na nástrojoch 
EÚ v oblasti občianskych vecí založených na tretej časti hlavy V Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie, a preto nie je viazané nariadením (ES) č. 2201/2003.

Komisia by však chcela zdôrazniť, že aj keby sa nariadenie Brusel IIa na Dánsko uplatňovalo, 
udeľovanie práva styku a opatrenia na jeho vykonávanie by sa neriadili právnymi predpismi 
EÚ, ale vnútroštátnymi právnymi predpismi členských štátov, v tomto prípade Dánska.

Dánsko je viazané Haagskym dohovorom z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch 
medzinárodných únosov detí. Prípad predkladateľa petície sa preto musí posudzovať na 
základe Haagskeho dohovoru.

Podľa článku 21 Haagskeho dohovoru z roku 1980 je možné požiadať ústredné orgány o 
pomoc s cieľom zabezpečiť účinné vykonávanie práva styku, ktoré sa v tomto prípade zdá 
obmedzené na písomné kontakty.

Článok 4 toho istého dohovoru z roku 1980 však stanovuje, že dohovor stráca platnosť, keď 
dieťa dosiahne vek 16 rokov. Keďže dcéra predkladateľa petície, ktorá sa narodila 16. októbra 
1996, má teraz 16 rokov, v tomto prípade nie sú ústredné orgány povinné zasiahnuť.

So zreteľom na uvedené skutočnosti Komisia nemôže zasiahnuť v prospech prekladateľa 
petície.


