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Tárgy: A Yan Maria Li hongkongi állampolgár által benyújtott 1420/2012. számú 
petíció az igazságszolgáltatás hozzáférhetőségéről és az emberi jogok 
védelméért folytatott küzdelemről Dániában

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki jelenleg (dán állampolgárságú) lányával Dániában tartózkodik, 
hosszas beszámolót ad saját és lánya személyes helyzetéről, amely miatt nem tudják elhagyni 
az országot. A petíció benyújtója egy dán állampolgárral kötött házasságot, akitől a jelenleg 
11 éves lánya született. Leírja azt a kilátástalan magánéleti helyzetet, amelybe Dániában 
kerültek, az apa lányával szemben tanúsított durva viselkedését, hogy a férje elrejtette az 
útlevelét, okmányai eltulajdonításával akadályozza, hogy elutazzanak, stb. Arról is beszámol, 
hogy a dán hatóságok és bíróságok figyelmen kívül hagyják beadványait, személyes 
benyomása szerint azért, mert külföldi. Kéri az Európai Parlamentet, hogy vizsgálja meg, mi 
történik a rászoruló külföldi lányokkal és asszonyokkal Dániában. Úgy véli, hogy a dán 
hatóságok az emberi jogok tekintetében jogsértést követnek el.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. április 8. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. augusztus 28.
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Az Európai Uniót létrehozó szerződések1 értelmében az Európai Bizottság nem rendelkezik 
olyan általános hatáskörrel, amelynek alapján az alapvető jogok területén beavatkozhatna a 
tagállamok ügyeibe. Ezt csak abban az esetben teheti meg, ha a kérdés az európai uniós jogot 
is érinti. 

Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 24. cikke értelmében a gyermekeknek joguk van a 
jólétükhöz szükséges védelemhez és gondoskodáshoz. Az Európai Unió Alapjogi Chartája 51. 
cikkének (1) bekezdése szerint azonban a Charta rendelkezései csak az uniós jog végrehajtása 
tekintetében kötik a tagállamokat. Ez azt jelenti, hogy az Európai Unió nem rendelkezik 
általános hatáskörrel a gyermekek jogai tekintetében. 

A petícióban szereplő információk alapján úgy tűnik, hogy a dán hatóságok által a petíció 
benyújtójának lányát illetően hozott döntések nem kapcsolódnak az Európai Unió jogának 
végrehajtásához. 

Úgy tűnik, hogy a dán hatóságok által hozott döntések a szülői felelősség és felügyeleti jog 
kérdésköréhez kapcsolódnak, amelyeket az uniós jog rendelkezései nem szabályoznak. Az 
uniós jog, nevezetesen a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a 
joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló 2201/2003/EK 
rendelet („a Brüsszel IIa. rendelet”) jelenlegi formájában csak a joghatósággal, valamint a 
határozatok másik tagállamban való elismerésével és végrehajtásával kapcsolatos kérdéseket 
szabályozza. Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó 
szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló jegyzőkönyv 1. és 2. cikkével összhangban 
továbbá Dánia nem vesz részt e rendelet elfogadásában, ezért e rendelet nem kötelező, illetve 
nem alkalmazható rá.

Az Alapjogi Charta 21. cikke tilt minden megkülönböztetést, így különösen a nem, faj, szín, 
etnikai vagy társadalmi származás, genetikai tulajdonság, nyelv, vallás vagy más 
meggyőződés, politikai vagy más vélemény, nemzeti kisebbséghez tartozás, vagyoni helyzet, 
születés, fogyatékosság, életkor vagy szexuális irányultság alapján történő megkülönböztetést. 
A Charta szintén tilt az állampolgárság alapján történő minden megkülönböztetést a 
Szerződések alkalmazási körében és az azokban foglalt különös rendelkezések sérelme nélkül. 

A petícióban szereplő információk alapján nem lehet arra a következtetésre jutni, hogy a dán 
hatóságok az Európai Unió jogának végrehajtása során megkülönböztető jellegű döntéseket 
hoztak. Úgy tűnik, hogy a regionális közigazgatás tagjainak vagy a bíróság tisztviselőinek 
leírt magatartása teljes mértékben a petíció benyújtója lányának felügyeleti jogával 
kapcsolatos kérdéseket érintő eljárásokhoz és ezek megvitatásához kapcsolódik. Ez kiterjed 
különösen az apa egyetértési jogára abban az esetben, ha a petíció benyújtója külföldre akar 
utazni lányával.

Következtetés

Mivel a petíció nem kapcsolódik az uniós joghoz, az Európai Bizottság nem tudja nyomon 
követni ezt az ügyet, illetve nincs lehetősége közbeavatkozni a dán hatóságoknál.

                                               
1 Az Európai Unióról szóló szerződés, illetve az Európai Unió működéséről szóló szerződés


