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Om: Andragende 1420/2012 af Yan Maria Li, statsborger med pas udstedt af Det 
Særlige Administrative Område Hongkong, om adgangen til klage og 
domstolsprøvelse og kampen for menneskerettigheder i Danmark

1. Sammendrag

Andrageren, der i øjeblikket opholder sig i Danmark sammen med sin datter (dansk 
statsborger) gør i et længere andragende rede for sin egen og sin datters situation, der gør det 
umuligt for dem at rejse uden for Danmark. Andrageren var gift med en dansk statsborger, 
med hvem hun har en datter, der nu er 11 år. Hun beskriver deres desperate personlige 
situation i Danmark og faderens voldsomme adfærd over for datteren, idet han skjuler hendes 
pas, forhindrer dem i at rejse ved at beslaglægge datterens dokumenter osv. Hun beskriver 
også, hvor passive de danske myndigheder og domstole er over for hendes krav, hvilket – hun 
føler – skyldes, at hun er udlænding. Hun søger Europa-Parlamentets hjælp til at undersøge, 
hvad der sker med nødstedte udenlandske kvinder og piger i Danmark. Hun mener, at de 
danske myndigheder begår menneskerettighedskrænkelser.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 8. april 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. august 2013

"Inden for rammerne af de traktater, som Den Europæiske Union bygger på1, har Europa-
Kommissionen ingen generel kompetence til at gribe ind i sager i medlemsstaterne på området 

                                               
1 Traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.
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grundlæggende rettigheder. Det kan den kun gøre i sager, der falder under EU-lovgivningen. 

I medfør af artikel 24 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder har 
børn ret til den beskyttelse og omsorg, der er nødvendig for deres trivsel. Chartrets 
bestemmelser er ifølge dets artikel 51, stk. 1, ganske vist rettet til medlemsstaterne, dog kun 
når de gennemfører EU-retten. Det betyder, at Den Europæiske Union ikke har nogen generel 
kompetence med hensyn til barnets rettigheder. 

På grundlag af oplysningerne i andragendet synes de beslutninger, som de danske 
myndigheder har truffet vedrørende andragerens datter, ikke at vedrøre gennemførelse af EU-
lovgivningen. 

De afgørelser, som de danske myndigheder har truffet, synes at vedrøre spørgsmål om 
forældreansvar og -myndighed, og disse områder er ikke reguleret af EU-lovgivningen. EU-
lovgivningen i dens nuværende form, navnlig forordning (EF) nr. 2201/2003 om kompetence 
og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende 
forældreansvar (den såkaldte Bruxelles IIa-forordning), omfatter kun kompetenceområder 
samt anerkendelse og fuldbyrdelse af eksisterende domme i en anden medlemsstat. Dertil 
kommer, at Danmark i henhold til artikel 1 og 2 i protokollen om Danmarks stilling, der er 
knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde, ikke deltager i vedtagelsen af denne forordning, og at den derfor 
hverken er bindende for eller finder anvendelse i Danmark.

Ifølge artikel 21 i chartret om grundlæggende rettigheder er enhver forskelsbehandling på 
grund af køn, race, farve, etnisk eller social oprindelse, genetiske anlæg, sprog, religion eller 
tro, politiske eller andre anskuelser, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold, 
fødsel, handicap, alder eller seksuel orientering forbudt. Chartret forbyder tillige enhver 
forskelsbehandling på grund af nationalitet inden for traktaternes anvendelsesområde og med 
forbehold af deres særlige bestemmelser. 

På grundlag af de oplysninger, der gives i andragendet, kan det ikke konkluderes, at de danske 
myndigheder har truffet afgørelser inden for rammerne af gennemførelsen af EU-
lovgivningen, der er diskriminerende. Den opførsel hos personer i den regionale 
administration og i retssystemet, som beskrives i andragendet, synes for alles vedkommende 
at være knyttet til diskussionen og procedurerne i forbindelse med spørgsmål om 
forældremyndighed vedrørende andragerens datter. Dertil hører navnlig faderens ret til at give 
sit samtykke, hvis andrageren ønsker at rejse til udlandet med sin datter.

Konklusion

Eftersom der ikke er nogen forbindelse til EU-lovgivningen i andragendet, er det ikke muligt 
for Europa-Kommissionen hverken at følge op på denne sag eller at gribe ind over for de 
danske myndigheder." 


