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Tema: Peticija Nr. 1945/2012, kurią dėl savo ir savo vaikų žmogaus teisių pažeidimo 
pateikė Danijos pilietė Anni Nielsen

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja buvo susituokusi su Danijos piliečiu. Ji kilusi iš Korėjos, tačiau yra 
Danijos pilietė, kaip ir du santuokoje gimę jos vaikai. Peticijos pateikėja teigia, kad jos vyras 
Danijos pilietis turi problemų dėl alkoholio ir kad dėl to jie išsiskyrė. Po skyrybų jai išėjus iš 
šeimos namų, jos buvęs sutuoktinis pranešė apie vaikų pagrobimą. Nuo tada jos buvęs 
sutuoktinis jai ir jos vaikams grasina ir juos baugina, o Danijos vaikų priežiūros institucijos ne 
tik kad jiems nepadėjo, bet ir sukėlė papildomų problemų. Abiejų vaikų globa buvo suteikta 
tėvui, tačiau, pasak peticijos pateikėjos, vaikai kenčia dėl to, kad jis turi problemų dėl 
alkoholio, jie netinkamai auklėjami ir blogai vystosi. Peticijos pateikėja mano, jog yra 
diskriminuojama dėl to, kad nėra etninė danė. Ji kaltina atitinkamas Danijos valdžios 
institucijas išankstinėmis nuostatomis ir procedūrų pažeidimu. Peticijos pateikėja prašo 
Europos Parlamento atlikti tyrimą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. liepos 24 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2014 m. sausio 31 d.

Tarybos reglamente (EB) Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su 
santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo, panaikinančiame Reglamentą (EB) 
Nr. 1347/2000, inter alia, nustatomos bendrosios taisyklės, susijusios su jurisdikcija ir 
galiojančių sprendimų dėl skyrybų ir tėvų valdžios, įskaitant bendravimo teises ir sprendimus 
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dėl teismo sprendimų dėl pagrobtų vaikų grąžinimo, pripažinimu ir vykdymu. Jos taikomos 
tarpvalstybinių bylų atvejais.

Tačiau Danija nedalyvauja taikant ES civilinės teisenos priemones, grindžiamas Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo trečiosios dalies V antraštine dalimi, taigi ji nėra įsipareigojusi 
taikyti Reglamento (EB) Nr. 2201/2003.

Vis dėlto Komisija norėtų pabrėžti, kad net ir tuo atveju, jei Reglamentas (EB) Nr. 2201/2003 
būtų taikomas Danijai, globos teisių suteikimas ir naudojimosi jomis procedūros 
reglamentuojamas ne ES, o nacionaline valstybių narių, šiuo atveju Danijos, teise.

Be to, kaip matyti iš pateiktos faktinės informacijos, šios bylos atveju nesama tarpvalstybinio 
elemento. Todėl taikoma nacionalinė Danijos teisė. Kad užginčytų Danijos valdžios 
institucijų sprendimus, peticijos pateikėja turėtų taikyti galiojančias nacionalines teisių 
gynimo priemones.

Išvada

Atsižvelgdama į išdėstytą informaciją, Komisija negali imtis veiksmų peticijos pateikėjos 
naudai.


