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Tárgy: Anni Nielsen dán állampolgár által benyújtott 1945/2012. számú petíció saját 
és gyermekei emberi jogainak megsértéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója régebben egy dán állampolgárral élt házasságban. Koreai születésű, de 
dán állampolgár, ahogyan a házasságból született két gyermeke is. A petíció benyújtója 
beszámol arról, hogy dán férje alkoholproblémával küzd, ami a válásukhoz vezetett. A válás 
után gyermekeivel együtt elhagyta közös otthonukat, és ezt követően volt férje feljelentette, 
hogy elrabolta a gyerekeket. Azóta neki és gyermekeinek fenyegetést és megfélemlítést kell 
elszenvednie volt férje részéről, és mindeközben a dán gyermekvédelmi hatóságok nemhogy 
nem segítettek, még több problémát okoztak nekik. A két gyermek feletti felügyeleti jogot az 
apának ítélték, a petíció benyújtója szerint azonban szenvednek apjuk italproblémája miatt, 
nevelésük nem megfelelő, és nem fejlődnek megfelelően. A petíció benyújtója úgy véli, hogy 
megkülönböztetés áldozata amiatt, hogy nem született dán. Az illetékes dán hatóságokat 
előítélettel és az eljárások megsértésével vádolja. Kéri, hogy az Európai Parlament vizsgálja 
ki az ügyet.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. július 24. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2014. január 31.

A házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, 
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valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, illetve az 1347/2000/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló 2201/2003/EK tanácsi rendelet többek között közös 
szabályokat állapít meg a házasság felbontásával és a szülői felelősséggel – többek között a 
kapcsolattartási joggal és a jogellenesen elvitt gyermek visszavitelére vonatkozó bírósági 
határozatokkal – kapcsolatos ügyekre vonatkozó joghatóság, valamint a határozatok 
elismerése és végrehajtása tekintetében. A rendelet a határokon átnyúló ügyekben 
alkalmazandó.

Dánia azonban nem vesz részt az Európai Unió működéséről szóló szerződés III. részének V. 
címe alá tartozó uniós polgári jogi eszközökben, és így rá nézve a 2201/2003/EK rendelet 
nem bír kötelező erővel.

A Bizottság azonban szeretné kiemelni, hogy még ha a 2201/2003/EK rendelet vonatkozna is 
Dániára, a szülői felügyeleti jog odaítéléséről és e jog gyakorlásának részleteiről nem uniós, 
hanem nemzeti – ebben az esetben a dán – jogszabályok rendelkeznek.

Ezenkívül a rendelkezésre bocsátott tényszerű információk alapján úgy tűnik, hogy a jelen 
ügy nem tartalmaz határokon átnyúló elemet. Ennélfogva a dán nemzeti jog alkalmazandó. A 
petíció benyújtójának a nemzeti szinten rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségekhez kell 
folyamodnia, hogy kifogással éljen a dán hatóságok által hozott határozatokkal szemben.

Következtetés

A fentiek alapján a Bizottság nem tud beavatkozni a petíció benyújtójának érdekében.


