
CM\942936SK.doc PE514.903v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 – 2014

Výbor pre petície

31.5.2013

OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia č. 1078/2012, ktorú predložila Marion Weilharter (štátna príslušníčka 
Rakúska), o spore o únos jej dieťaťa a o vykonávaní Haagskej dohody 
Dánskom

1. Zhrnutie obsahu petície

Otec dieťaťa predkladateľky petície, ktorá je rakúskou štátnou občiankou, je Dán. Dánske 
súdy konštatovali, že v roku 2010 sa nezákonne presťahovala so svojím dieťaťom do 
Rakúska. Dánske súdy opakovane rozhodli, že dieťa má by ť zverené do starostlivosti otca. 
Predkladateľka petície nesúhlasila s týmito rozhodnutiami. Na jar v roku 2012 otec uniesol 
dieťa a vrátil sa do Dánska. Predkladateľka petície obviňuje dánske súdnictvo z procesných 
chýb. Podala sťažnosť na Európsky súd pre ľudské práva.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 18. decembra 2012. Parlament požiadal Komisiu o 
poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 31. mája 2013

Predkladateľka petície je štátna príslušníčka Rakúska, ktorá žila v Dánsku, kde sa jej v roku 
2006 narodilo dieťa, ktorého otcom je štátny príslušník Dánska. V roku 2010 sa s dieťaťom 
presťahovala do Rakúska a požiadala rakúske súdy o zverenie dieťaťa do jej výhradnej 
starostlivosti. Súčasne otec dieťaťa požiadal dánske orgány o zverenie dieťaťa do jeho 
starostlivosti. Konanie o návrate, na ktoré dal otec podnet v Rakúsku podľa Európskeho 
dohovoru o uznávaní a výkone rozhodnutí týkajúcich sa starostlivosti o deti a o obnove 
starostlivosti o deti (Európsky dohovor z roku 1980), bolo neúspešné. Následne obaja rodičia 
dostali dieťa do výhradnej starostlivosti vo svojich príslušných jurisdikciách. V apríli 2012 
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otec zobral dieťa bez súhlasu matky z Rakúska späť do Dánska, kde teraz dieťa žije so svojím 
otcom. Predkladateľka petície dala podnet na konanie o návrate v Dánsku v rámci podľa 
Haagskeho dohovoru o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí z roku
1980 (Haagsky dohovor z roku 1980). Dánsky súd prvého stupňa a dánsky odvolací súd 
zamietli žiadosť predkladateľky petície o návrat. Žiadosť o povolenie, aby prípad mohol 
prevziať dánsky Najvyšší súd, podaná na odvolací senát, bola zamietnutá. Predchádzajúca 
sťažnosť podaná na Európsky súd pre ľudské práva bola vyhlásená za neprípustnú, keďže v 
tom čase neboli vyčerpané všetky vnútroštátne prostriedky nápravy. Predkladateľka petície 
obviňuje dánske orgány z nezákonného a svojvoľného postupu, a preto žiada Európsky 
parlament, aby zasiahol. 

Poznámky Komisie
Prevencia medzinárodných únosov detí rodičmi je základným prvkom politiky EÚ na ochranu 
práv dieťaťa. Komisia rieši tento problém na úrovni členský ch štátov aj na medzinárodnej 
úrovni. V súvislosti s tretími krajinami Komisia podporuje pristúpenie k Haagskemu 
dohovoru z roku 1980 a Haagskemu dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a 
výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa 
(Haagsky dohovor z roku 1996). Rakúsko aj Dánsko sú zmluvnými stranami oboch 
dohovorov.

Pokiaľ ide o vzťahy medzi členskými štátmi EÚ, nariadenie (ES) č. 2201/20031 (nariadenie
Brusel IIa) zavádza prísnejšie pravidlá týkajúce sa únosu detí rodičmi a mechanizmy, ktoré 
majú zabrániť súbežným konaniam a sporným rozhodnutiam v členských štátoch. Toto 
nariadenie sa však nevzťahuje na Dánsko pre jeho osobitné postavenie v rámci protokolu 22 
pripojeného k zmluvám. Dánsko sa nezúčastňuje na právnych nástrojoch EÚ týkajúcich sa 
občianskych vecí, ako je nariadenie Brusel IIa. Veci týkajúce sa rodičovskej zodpovednosti a 
únosu detí rodičmi sa neriešia ani v rámci bilaterálnych dohôd medzi EÚ a Dánskom.

Prípad predkladateľky petície v zásade upravujú mechanizmy a systémy spolupráce vytvorené
v rámci Haagskeho dohovoru z roku 1980 a Európskeho dohovoru z roku 1980, ktoré nie sú 
právnymi nástrojmi EÚ. Keďže prípad predkladateľky petície sa netýka porušenia práva EÚ 
dánskymi orgánmi, nepatrí do právomoci Komisie.

Záver

Komisia navrhuje, aby sa predkladateľka petície obrátila na ctihodnú sudkyňu Marianne 
Lundovú Larsenovú v Kodani, ktorá je členkou Medzinárodnej siete haagskych sudcov, a 
požiadalo o ďalšie pokyny, najmä v súvislosti s obnovením jej žiadosti podľa Haagskeho 
dohovoru z roku 1980. Komisia však nemôže k tomuto prípadu zaujať stanovisko, keďže 
prípad nepatrí do právomoci Komisie.
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