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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1420/2012, της Yan Maria Li, ιθαγένειας Χονγκ Κονγκ, σχετικά με 
τη δικαιοσύνη και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Δανία

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα, η οποία ζει επί του παρόντος με την κόρη της (δανικής ιθαγένειας) στη 
Δανία, περιγράφει μακροσκελώς την προσωπική κατάσταση τόσο της ίδιας και η κόρη της, 
μια κατάσταση κατά την οποία αδυνατούν να ταξιδέψουν εκτός Δανίας. Η αναφέρουσα 
παντρεύτηκε δανό υπήκοο με τον οποίο απέκτησε μια κόρη, 11 ετών σήμερα. Περιγράφει την 
απελπιστική κατάσταση της προσωπικής της ζωής στη Δανία, τη βίαιη συμπεριφορά του 
πατέρα προς την κόρη, την απόκρυψη των διαβατηρίων της, την απαγόρευση να ταξιδέψουν 
που τους επέβαλε με το να κατακρατά τα έγγραφά της κ.λπ. Περιγράφει επίσης την απάθεια 
των αρχών και των δικαστηρίων της Δανίας έναντι των καταγγελιών της που οφείλεται, κατά 
την άποψη της, στο γεγονός ότι είναι αλλοδαπή. Ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να τη 
συνδράμει και να διερευνήσει την τύχη των αλλοδαπών γυναικών και κοριτσιών που 
βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης στη Δανία. Πιστεύει ότι οι αρχές της Δανίας διαπράττουν 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 8 Απριλίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Αυγούστου 2013

Σύμφωνα με τις Συνθήκες επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση1 η Επιτροπή δεν 

                                               
1 Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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διαθέτει εκείνες τις γενικές εξουσίες που θα της επέτρεπαν να πραγματοποιεί διαβήματα προς 
κράτη μέλη στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Μπορεί να παρέμβει μόνο εάν 
ανακύψει ζήτημα που άπτεται του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην προστασία και τη φροντίδα που απαιτούνται για την 
καλή διαβίωσή τους. Εντούτοις, σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 1 του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, οι διατάξεις του Χάρτη απευθύνονται στα κράτη μέλη μόνον 
όταν εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης. Τούτο σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν 
διαθέτει γενικές αρμοδιότητες σε σχέση με τα δικαιώματα του παιδιού. 

Από τις πληροφορίες που παρέχονται στην αναφορά, φαίνεται ότι οι αποφάσεις που έλαβαν 
οι αρχές της Δανίας σχετικά με την κόρη της αναφέρουσας δεν άπτονται της εφαρμογής του 
δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης . 

Οι αποφάσεις που έλαβαν οι δανικές αρχές φαίνεται να αφορούν ζητήματα γονικής μέριμνας 
και επιμέλειας, τα οποία δεν διέπονται από διατάξεις του δικαίου της ΕΕ. Το ισχύον σήμερα 
δίκαιο της ΕΕ και δη ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 για τη διεθνή δικαιοδοσία και την 
αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας 
("κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙα") διέπει μόνο ζητήματα δικαιοδοσίας και αναγνώρισης 
υφιστάμενων αποφάσεων σε άλλο κράτος μέλος. Επιπλέον, η Δανία, σύμφωνα με τα άρθρα 1 
και 2 του Πρωτοκόλλου για τη θέση της Δανίας, που προσαρτάται στη Συνθήκη για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, δεν 
συμμετέχει στη θέσπιση του παρόντος κανονισμού και ως εκ τούτου δεν δεσμεύεται από 
αυτόν και δεν υπόκειται στην εφαρμογή του.

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων απαγορεύεται κάθε 
διάκριση ιδίως λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής ή κοινωνικής 
προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών 
φρονημάτων ή κάθε άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσίας, 
γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. Ο Χάρτης απαγορεύει επίσης 
κάθε διάκριση λόγω ιθαγενείας, εντός του πεδίου εφαρμογής των Συνθηκών και με την 
επιφύλαξη των ειδικών διατάξεών τους. 

Με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται στην αναφορά, δεν μπορεί να συναχθεί ότι οι 
αρχές της Δανίας έλαβαν αποφάσεις σχετικά με την εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου οι 
οποίες εισάγουν διακρίσεις. Οι περιγραφόμενες ενέργειες των υπαλλήλων της περιφερειακής 
αρχής ή του Δικαστηρίου φαίνονται να συνδέονται όλες με τη συζήτηση και τις διαδικασίες 
που αφορούν το ζήτημα της επιμέλειας της κόρης της αναφέρουσας. Τούτο περιλαμβάνει 
συγκεκριμένα το δικαίωμα του πατέρα να δίνει τη συγκατάθεσή του σε περίπτωση που η 
αναφέρουσα επιθυμεί να ταξιδέψει στο εξωτερικό με την κόρη τους.

Συμπέρασμα

Δεδομένου ότι η υπόθεση δεν συνδέεται με το δίκαιο της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει 
τη δυνατότητα να δώσει συνέχεια στο ζήτημα ή να προβεί σε οποιοδήποτε διάβημα προς τις 
αρχές της Δανίας. 
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