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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1945/2012 af Anni Nielsen, dansk statsborger, om krænkelse af 
hendes og hendes børns menneskerettigheder

1. Sammendrag

Andrageren har tidligere været gift med en dansk statsborger. Andrageren er fra Korea, men 
er dansk statsborger ligesom hendes to børn fra ægteskabet. Andrageren hævder, at hendes 
mand har et alkoholproblem, hvilket førte til deres skilsmisse. Efter skilsmissen flyttede 
andrageren fra det fælles hjem med sine børn, hvorefter eksmanden anmeldte hende for 
bortførelse af børnene. Siden da har eksmanden udsat hende og børnene for trusler. De 
kompetente danske myndigheder har ikke kun undladt at hjælpe dem, men har givet dem 
yderligere problemer. Forældremyndigheden over de to børn er blevet tildelt faderen, men 
børnene lider ifølge andrageren på grund af faderens alkoholproblem. Børnene får ikke en 
ordentlig opvækst, og de udvikler sig uhensigtsmæssigt. Andrageren mener, at hun er blevet 
forskelsbehandlet, fordi hun ikke er af etnisk dansk oprindelse. Hun anklager de danske 
myndigheder for forskelsbehandling og manglende overholdelse af procedurerne. Hun 
anmoder Europa-Parlamentet om en undersøgelse.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 24. juli 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 31. januar 2014

"I Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003 om kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse 
af retsafgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar og om ophævelse af 
forordning (EF) nr. 1347/2000 er der bl.a. fastsat fælles bestemmelser om kompetence og 
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anerkendelse og fuldbyrdelse af eksisterende retsafgørelser i skilsmissesager og sager om 
forældreansvar, herunder samkvemsret og forhold omkring en retsafgørelse om tilbagegivelse 
af et bortført barn. Den finder anvendelse i grænseoverskridende sager.

Danmark deltager dog ikke i EU's civilretlige instrumenter på grundlag af afsnit V, kapitel 3, i 
traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og er dermed ikke bundet af forordning
(EF) nr. 2201/2003.

Kommissionen vil dog gerne understrege, at selv om forordning (EF) nr. 2201/2003 havde 
fundet anvendelse i Danmark, er tildeling af forældremyndighed og ordningerne for udøvelse 
heraf ikke omfattet af EU-lovgivningen, men af medlemsstaternes og i dette tilfælde 
Danmarks nationale lovgivning.

Desuden peger de fremlagte faktuelle oplysninger på, at der ikke er noget 
grænseoverskridende element i den foreliggende sag. Derfor finder Danmarks nationale 
lovgivning anvendelse. Andrageren bør benytte de til rådighed værende nationale 
klagemuligheder til at anfægte de danske myndigheders afgørelser.

Konklusion

På denne baggrund kan Kommissionen ikke gribe ind til fordel for andrageren." 


