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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1945/2012, της Anni Nielsen, δανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ίδιας και των παιδιών της

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα ήταν παντρεμένη με δανό υπήκοο. Η ίδια έχει κορεατική καταγωγή, αλλά 
διαθέτει δανέζικη ιθαγένεια, όπως και τα δύο παιδιά που απέκτησε από αυτό τον γάμο. Η 
αναφέρουσα δηλώνει ότι ο δανός σύζυγός της αντιμετωπίζει πρόβλημα αλκοολισμού και ότι 
αυτή υπήρξε η αιτία του διαζυγίου τους. Μετά το διαζύγιο, η ίδια εγκατέλειψε τη συζυγική 
στέγη μαζί με τα παιδιά της με αποτέλεσμα να την καταγγείλει ο πρώην σύζυγός της για 
απαγωγή. Από τότε, η αναφέρουσα και τα παιδιά της έχουν δεχτεί απειλές και εκφοβισμό από 
τον πρώην σύζυγό της, ενώ οι αρχές παιδικής πρόνοιας της Δανίας όχι μόνο δεν τους έχουν 
βοηθήσει αλλά τους έχουν προκαλέσει και προβλήματα. Η κηδεμονία των δύο παιδιών 
ανατέθηκε στον πατέρα τους, αλλά, σύμφωνα με την αναφέρουσα, τα παιδιά υποφέρουν 
εξαιτίας του προβλήματός του με τον αλκοολισμό, δεν λαμβάνουν σωστή ανατροφή και δεν 
έχουν σωστή εξέλιξη. Η αναφέρουσα θεωρεί ότι υπόκειται σε διακρίσεις επειδή δεν διαθέτει 
δανική εθνοτική καταγωγή. Κατηγορεί τις σχετικές δανικές αρχές για προκατάληψη και 
παραβίαση των διαδικασιών και ζητεί να διενεργηθεί έρευνα από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 24 Ιουλίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 31 Ιανουαρίου 2014

O κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και 
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εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας ο οποίος καταργεί 
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1347/ 2000 προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη θέσπιση κοινών κανόνων 
για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων 
όσον αφορά το διαζύγιο και τα θέματα γονικής μέριμνας, περιλαμβανομένων των 
δικαιωμάτων της πρόσβασης και των αποφάσεων επί της απόφασης του δικαστηρίου σχετικά 
με την επιστροφή του απαχθέντος παιδιού. Εφαρμόζεται σε διασυνοριακές υποθέσεις.

Ωστόσο, η Δανία δεν συμμετέχει σε πράξεις αστικού δικαίου της ΕΕ, βάσει του τίτλου V του 
Τμήματος ΙΙΙ της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, συνεπώς, δεν 
δεσμεύεται από τον κανονισμό ( ΕΚ ) αριθ. 2201/ 2003.

Η Επιτροπή θα ήθελε να τονίσει ότι , ωστόσο, ακόμη και αν ο κανονισμός ( ΕΚ ) αριθ. 2201/ 
2003 εφαρμοζόταν στη Δανία, η χορήγηση των δικαιωμάτων επιμέλειας και η διευθέτηση της 
άσκησής τους δεν διέπονται από το κοινοτικό δίκαιο, αλλά από το εθνικό δίκαιο των κρατών 
μελών, στην προκειμένη περίπτωση της Δανίας.

Επιπλέον, από τα πραγματικά στοιχεία που παρέχονται φαίνεται ότι δεν υπάρχει 
διασυνοριακό στοιχείο στην προκειμένη περίπτωση. Ως εκ τούτου, είναι εφαρμοστέα η 
δανική εθνική νομοθεσία. Η αναφέρουσα θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τα εθνικά ένδικα 
μέσα για να αμφισβητήσει τις αποφάσεις των δανικών αρχών.

Συμπέρασμα

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, η Επιτροπή δεν μπορεί να παρέμβει υπέρ της αναφέρουσας. 


