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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1945/2012, którą złożyła Anni Nielsen (Dania), w sprawie 
naruszenia przysługujących jej i jej dzieciom praw człowieka

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję była żoną obywatela Danii. Pochodzi ona z Korei, ale ma obywatelstwo 
duńskie, podobnie jak jej dwójka dzieci z tego małżeństwa. Składająca petycję uważa, że jej 
mąż Duńczyk ma problem alkoholowy, który doprowadził do rozpadu ich małżeństwa. Po 
rozwodzie wyprowadziła się ona wraz z dwójką dzieci z domu, na skutek czego były mąż 
oskarżył ją o uprowadzenie dzieci. Od tego czasu składająca petycję i jej dzieci są przez niego 
nękane i zastraszane, a duńskie organy ds. opieki nad dziećmi nie tylko nie udzieliły im 
wsparcia, ale przysporzyły kłopotów. Opiekę nad dwójką dzieci przyznano ojcu, ale zdaniem 
składającej petycję dzieci cierpią ze względu na problem alkoholowy ojca, nie są one 
należycie wychowywane i źle się rozwijają. Składająca petycję uważa się za dyskryminowaną 
ze względu na fakt, że nie jest etniczną Dunką. Oskarża ona właściwe władze duńskie 
o naruszenie jej praw i pogwałcenie procedur. Domaga się, aby Parlament Europejski 
przeprowadził dochodzenie.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 24 lipca 2013 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 31 stycznia 2014 r.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/2003 dotyczące jurysdykcji oraz uznawania 
i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących 
odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000, ustanawia 
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m.in. wspólne zasady dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w 
odniesieniu do spraw rozwodowych i kwestii związanych z odpowiedzialnością rodzicielską, 
w tym praw do kontaktów z porwanym dzieckiem i decyzji podjętych w następstwie decyzji 
sądu dotyczących powrotu dziecka. Ma ono zastosowanie w sprawach transgranicznych.

Dania nie uczestniczy jednak w instrumentach prawa cywilnego UE opartych na części 
III tytuł V Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i w związku z tym nie obowiązuje jej
rozporządzenie (WE) nr 2201/2003.

Komisja chciałaby jednak zaznaczyć, że nawet gdyby rozporządzenie (WE) nr 2201/2003 
obowiązywało Danię, przyznanie prawa do pieczy nad dziećmi i ustalenie zasad jego 
wykonywania nie podlega prawu unijnemu, lecz krajowemu prawu państw członkowskich, w 
tym przypadku Danii.

Ponadto z przedstawionych informacji faktycznych wynika, że w opisywanym przypadku nie 
występuje aspekt transgraniczny. Z tego powodu mają tu zastosowanie duńskie przepisy 
krajowe. Składająca petycję powinna skorzystać z krajowych środków odwoławczych od 
decyzji duńskich władz.

Wnioski

W świetle wyżej podanych informacji Komisja nie może podjąć interwencji na rzecz 
składającej petycję.


