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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1945/2012, imressqa minn Anni Nielsen, ta’ ċittadinanza Daniża, 
dwar il-ksur tad-drittijiet tal-bniedem tagħha u tat-tfal tagħha

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta kienet miżżewġa ma’ ċittadin Daniż. Hi għandha oriġini Koreana, iżda hija 
ċittadina Daniża, kif inhuma ż-żewġt itfal li twieldu fiż-żwieġ. Il-petizzjonanta tgħid li r-raġel 
Daniż tagħha għandu problema ta’ xorb u li din wasslet għad-divorzju tagħhom. Wara d-
divorzju, hi telqet mid-dar matrimonjali bit-tfal tagħha, fejn minħabba f’hekk l-eks-raġel 
tagħha rrappurtaha talli ħatfet it-tfal u telqet bihom. Minn dakinhar, hi u uliedha ġew mhedda 
u intimidati mill-eks-raġel tagħha, filwaqt li l-awtoritajiet Daniżi għall-kura tat-tfal mhux biss 
talli naqsu milli jgħinuhom iżda b’mod attiv ikkawżawlhom il-problemi. Il-kustodja taż-żewġt 
itfal ġiet mogħtija lill-missier, iżda skont il-petizzjonanta t-tfal qed ibatu minħabba l-problema 
tax-xorb tiegħu, mhumiex qed jitrabbew kif suppost u qed jiżviluppaw ħażin. Il-petizzjonanta 
tqis li qed tiġi ddiskriminata minħabba li mhix etnikament Daniża. Hi takkuża lill-awtoritajiet 
Daniżi rilevanti bi preġudizzju u bi ksur tal-proċeduri. Qed titlob investigazzjoni mill-
Parlament Ewropew.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-24 ta' Lulju 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-31 ta' Jannar 2014

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2201/2003 dwar il-ġurisdizzjoni u r-rikonoxximent u l-
infurzar ta’ sentenzi fi kwistjonijiet matrimonjali u kwistjonijiet ta’ responsabbiltà tal-ġenituri, 
li jirrevoka r-Regolament (KE) Nru 1347/2000 jistabbilixxi inter alia regoli komuni dwar il-
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ġurisdizzjoni u r-rikonoxximent u l-infurzar ta’ sentenzi eżistenti fir-rigward ta' kwistjonijiet 
ta’ divorzju u ta’ responsabbiltà tal-ġenituri, inklużi d-drittijiet tal-aċċess u deċiżjonijiet dwar 
id-deċiżjoni tal-qorti rigward ir-ritorn tat-tifel li jkun inħataf. Japplika f'każijiet transkonfinali.

Madankollu, id-Danimarka ma tipparteċipax fl-istrumenti tal-ġustizzja ċivili tal-UE bbażati 
fuq it-Titolu V tas-Sezzjoni III tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u 
għalhek mhix marbuta bir-Regolament (KE) Nru 2201/2003.

Il-Kummissjoni tixtieq tenfasizza, madankollu, li anke jekk ir-Regolament (KE) Nru 
2201/2003 kien se jkun applikabbli għad-Danimarka, l-għoti ta' drittijiet ta’ kustodja u l-
arranġament għall-eżerċizzju tagħhom mhumiex irregolati mil-liġi Ewropea iżda mil-liġi 
nazzjonali tal-Istati Membri, f’dan il-każ id-Danimarka.

Barra minn hekk, mill-informazzjoni fattwali pprovduta jidher li f'dan il-każ m'hemm l-ebda 
element transkonfinali. Għalhekk tapplika l-liġi Daniża. Il-petizzjonanta għandha tuża r-
rimedji nazzjonali disponobbli biex tiġġieled id-deċiżjonijiet tal-awtoritajiet Daniżi.

Konklużjoni

Fid-dawl ta’ dan kollu, il-Kummissjoni ma tistax tintervjeni favur il-petizzjonanta. 


