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Ref.: Petiția nr. 1078/2012, adresată de Marion Weilharter, de cetățenie austriacă, 
referitoare la litigiul privind răpirea copilului ei și la aplicarea Convenției de 
la Haga de către Danemarca

1. Rezumatul petiției

Tatăl copilului petiționarei austriece este danez. Instanțele judecătorești din Danemarca au 
stabilit că ea s-a mutat în mod ilegal cu copilul ei în Austria în 2010. Instanțele judecătorești 
din Danemarca au statuat în mod repetat că tatăl trebuia să obțină custodia copilului. 
Petiționara nu a respectat hotărârile. În primăvara anului 2012, tatăl a răpit copilul și s-a întors 
cu el în Danemarca. Petiționara acuză sistemul judiciar din Danemarca de abatere 
profesională. Ea a depus o plângere la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 18 decembrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 31 mai 2013

Petiționara este resortisantă austriacă și a locuit în Danemarca, unde, în 2006, a avut un copil 
cu un resortisant danez. În 2010, ea s-a mutat cu copilul în Austria și a solicitat tribunalelor 
austriece să îi acorde custodia unică a copilului. În paralel, tatăl copilului a solicitat același 
lucru autorităților daneze. Tatăl a inițiat în Austria o procedură de repatriere în temeiul 
Convenției europene din 20 mai 1980 privind recunoașterea și executarea hotărârilor privind 
încredințarea copiilor și restabilirea încredințării copiilor („Convenția europeană din 1980”), 
însă procedura nu a avut succes. Ulterior, ambii părinți au obținut custodia unică a copilului în 
jurisdicțiile lor respective. În aprilie 2012, tatăl a dus copilul din Austria înapoi în Danemarca, 
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fără a avea aprobarea mamei. În prezent, copilul locuiește cu tatăl său. Petiționara a inițiat în 
Danemarca o procedură de repatriere în temeiul Convenției de la Haga din 1980 asupra 
aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii („Convenția de la Haga din 1980”). Atât în 
primă instanță, cât și la nivelul instanței de apel, tribunalele daneze au respins cererea de 
repatriere depusă de petiționară. De asemenea, Comitetul danez de Aprobare a Proceselor i-a 
respins acesteia și cererea de autorizare a unei căi de atac în fața Curții Supreme daneze. O 
plângere anterioară, depusă la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, a fost declarată 
inadmisibilă deoarece la acea dată încă nu fuseseră epuizate toate căile de atac la nivel 
național. Petiționara acuză autoritățile daneze că au acționat în mod ilegal și arbitrar și, prin 
urmare, solicită Parlamentul European să intervină. 

Observațiile Comisiei
Prevenirea răpirilor internaționale de copii de către unul dintre părinți reprezintă un element 
esențial al politicii UE de apărare a drepturilor copilului. Comisia abordează această problemă 
atât la nivel de stat membru, cât și la nivel internațional. În relațiile sale cu țări terțe, Comisia 
promovează aderarea la Convenția de la Haga din 1980 și la Convenția de la Haga din 1996 
asupra competenței, legii aplicabile, recunoașterii, executării și cooperării privind răspunderea 
părintească și măsurile de protecție a copiilor („Convenția de la Haga din 1996”). Atât 
Austria, cât și Danemarca sunt state semnatare ale celor două convenții.

În ceea ce privește relațiile dintre statele membre ale UE, Regulamentul (CE) nr. 2201/20031

(„Regulamentul Bruxelles IIa”) introduce reglementări și mai stricte în ceea ce privește 
răpirea copiilor de către unul dintre părinți și mecanismele de evitare a procedurilor paralele și 
a deciziilor contradictorii între statele membre. Cu toate acestea, regulamentul nu se aplică în 
cazul Danemarcei, dată fiind poziția specială a acestui stat, în temeiul Protocolului 22 anexat 
la tratate. Danemarca nu participă la instrumentele UE în materie de justiție civilă, cum este 
Regulamentul Bruxelles IIa. În plus, în acordurile bilaterale dintre UE și Danemarca nu sunt 
incluse aspecte legate de răspunderea părintească și răpirea copiilor de către unul dintre 
părinți.

Cazul petiționarei este reglementat în principal de mecanismele și sistemele de cooperare 
instituite în temeiul Convențiilor de la Haga din 1980 și 1996 și al Convenției europene din 
1980, care nu reprezintă instrumente juridice comunitare. Având în vedere că litigiul 
petiționarei nu se referă la o potențială încălcare a legislației UE de către autoritățile daneze, 
acesta nu este de competența Comisiei.

Concluzie

Comisia recomandă petiționarei să ia legătura cu membra daneză a Rețelei Internaționale a 
Judecătorilor de la Haga, Magistratul Marianne Lund Larsen, de la Tribunalul Districtual din 
Copenhaga, pentru a solicita orientări suplimentare referitoare, în special, la cererea de 
repatriere în temeiul Convenției de la Haga din 1980. Cu toate acestea, Comisia nu este în 
măsură să acționeze în acest caz, deoarece el nu este de competența Comisiei.
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