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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1945/2012, ktorú predkladá Anni Nielsen, (dánska štátna občianka), 
o porušení jej ľudských práv a ľudských práv jej detí

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľka petície bola vydatá za dánskeho štátneho príslušníka. Má kórejský pôvod, ale 
je dánskou štátnou príslušníčkou, rovnako ako jej dve deti, ktoré sa v tomto manželstve 
narodili. Predkladateľka petície tvrdí, že jej dánsky manžel má problém s alkoholom a že táto 
skutočnosť viedla k ich rozvodu. Po rozvode spoločnú domácnosť opustila so svojimi deťmi, 
na základe čoho ju jej bývalý manžel obvinil z únosu detí. Bývalý manžel sa jej aj jej deťom 
odvtedy vyhráža a zastrašuje ich, pričom dánske úrady zodpovedné za starostlivosť o deti im 
nielenže nie sú schopné pomôcť, ale aktívne im spôsobujú problémy. Obe deti boli zverené do 
opatery otca, ale podľa predkladateľky petície deti v dôsledku jeho problému s alkoholom 
trpia, nie sú riadne vychovávané a nevyvíjajú sa dobre. Predkladateľka petície sa domnieva, 
že je diskriminovaná z toho dôvodu, že nemá dánsku národnosť. Príslušné dánske úrady 
obviňuje z predsudkov a porušenia postupov. Žiada Európsky parlament, aby vec vyšetril.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 24. júla 2013. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie (doručená 31. januára 2014)

Nariadenie Rady (ES) č. 2201/2003 o právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov 
v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje 
nariadenie (ES) č. 1347/2000 okrem iného ustanovuje spoločné pravidlá týkajúce sa súdnej 
právomoci a uznávania a výkonu rozsudkov vo veciach rozvodu a rodičovských povinností, 
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ako aj vo veciach práva styku a súdnych rozhodnutí o návrate uneseného dieťaťa. Uplatňuje 
sa na cezhraničné prípady.

Dánsko sa však nezúčastňuje na nástrojoch EÚ v oblasti občianskeho práva na základe časti 
III hlavy V Zmluvy o fungovaní Európskej únie, a preto nie je viazané nariadením (ES) 
č. 2201/2003.

Komisia by však chcela zdôrazniť, že aj keby sa nariadenie (ES) č. 2201/2003 na Dánsko 
uplatňovalo, udeľovanie opatrovníckych práv ani opatrenia na ich vykonávanie by sa neriadili 
právnymi predpismi EÚ, ale vnútroštátnymi právnymi predpismi členských štátov, v tomto 
prípade Dánska.

Z poskytnutých faktických informácií navyše vyplýva, že v tomto prípade nie je prítomný 
cezhraničný prvok. Preto sa uplatňuje dánske vnútroštátne právo. Predkladateľka petície by na 
spochybnenie rozhodnutí dánskych orgánov mala využiť dostupné vnútroštátne opravné 
prostriedky.

Záver

So zreteľom na uvedené skutočnosti Komisia nemôže zasiahnuť v prospech prekladateľky 
petície. 


