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Комисия по петиции

31.1.2014

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1945/2012, внесена от Ани Нилсен, с датско гражданство, относно 
нарушаване на нейните човешки права и на тези на децата ѝ

1. Резюме на петицията

Вносителката е била омъжена за датски гражданин. Тя е от корейски произход, но е 
датски гражданин, както и двете деца, родени от брака. Вносителката твърди, че 
нейният съпруг датчанин има проблеми с алкохола, които са довели до развода им. 
След развода тя напуснала семейния дом заедно с децата си, при което бившият ѝ 
съпруг съобщил, че ги е отвлякла. Оттогава насам тя и децата ѝ биват заплашвани и 
притеснявани от бившия ѝ съпруг, докато датските органи за грижа за детето не само 
не им помагат, а активно им създават проблеми. Попечителството над двете деца е 
присъдено на бащата, но според вносителката на петицията децата страдат заради 
неговия проблем с алкохола, за тях не се полагат необходимите грижи и те не се 
развиват добре. Вносителката на петицията счита, че бива дискриминирана поради 
това, че не е от датски етнически произход. Тя обвинява съответните датски органи в 
предразсъдъци и в нарушение на процедурите. Иска Европейският парламент да 
проведе разследване.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 24 юли 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 31 януари 2014 г.

Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета относно компетентността, признаването и 
изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската 
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отговорност, с който се отменя на Регламент (ЕО) № 1347/2000, наред с другото, 
установява общи правила за компетентността, признаването и изпълнението на 
съществуващи решения по отношение на развода и въпросите на родителската 
отговорност, включително правото на достъп и решения относно съдебното решение за 
връщането на отвлеченото дете. Всичко това се отнася до трансгранични случаи.

Дания обаче не участва в мерките на ЕС за гражданско правосъдие, основани на дял V, 
глава 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз и поради това не е 
обвързана от Регламент (ЕО) № 2201/2003.

Комисията би искала да подчертае обаче, че дори ако Регламент (ЕО) № 2201/2003 да 
беше приложим спрямо Дания, предоставянето на родителски права и режимът на 
тяхното упражняване не се уреждат от правото на ЕС, а от националното 
законодателство на държавите членки – в този случай на Дания.

Освен това според предоставената информация в случая не изглежда да има 
трансграничен елемент. Следователно се прилага датското национално право. 
Вносителката следва да използва съществуващите възможности на национално 
равнище за обжалване на решенията на датските органи.

Заключение

В светлината на горепосоченото Комисията не може да се намеси в полза на 
вносителката на петицията. 


