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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE
Om: Andragende nr. 0009/2019 af S.M., polsk statsborger, om ordning for 

samvær med et barn og Jugendamts rolle

Andragende nr. 0011/2019 af U.T.-W., polsk statsborger, om 
forældremyndighed over et barn og Jugendamts rolle

1. Sammendrag af andragende nr. 0009/2019

Andrageren har et barn. Ligesom barnet selv og barnets far er hun polsk statsborger bosiddende 
i Tyskland. Den retslige procedure vedrørende samværsordningen blev angiveligt indledt med 
en tolk, der ikke havde autorisation til at arbejde for de retslige myndigheder. Endvidere har 
Jugendamt en blokerende indstilling til proceduren vedrørende samværsordningen.

Sammendrag af andragende nr. 0011/2019

Andrageren beskriver Jugendamts rolle i proceduren vedrørende forældremyndigheden over 
hendes ældste barn, der hidtil har boet på skift sammen med barnets far – som er tysk statsborger 
– og i forskellige hjem. Andrageren bor i Polen sammen med sit andet barn, som hun har 
forældremyndigheden over.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 4. september 2019). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 227, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. november 2019

I henhold til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde har Den Europæiske Union ingen beføjelser til at gribe ind i en sag, som ikke er 
omfattet af EU-retten. De spørgsmål, som andrageren rejser vedrørende samværsrettigheder, 
herunder tolkens medvirken i proceduren, er ikke omfattet af EU-retten.
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Desuden regulerer EU-retten ikke afgørelser, der træffes af de relevante nationale myndigheder 
om forældreansvar og forældremyndighed, når der ikke er noget grænseoverskridende element. 
EU-retten er i sin nuværende form, navnlig forordning (EF) nr. 2201/2003 ("Bruxelles IIa-
forordningen")1, begrænset til fælles regler om retternes kompetence og om anerkendelse og 
fuldbyrdelse af eksisterende retsafgørelser i en anden medlemsstat og grænseoverskridende 
samarbejde i visse situationer, som ikke er relevante i den foreliggende sag.

Det er derfor den pågældende medlemsstats eget ansvar at sikre, at den opfylder sine 
forpligtelser med hensyn til beskyttelse af barnets rettigheder og forældrenes grundlæggende 
rettigheder – på grundlag af internationale konventioner og national lovgivning – i sager som 
omhandlet i andragendet. I henhold til De Forenede Nationers konvention om barnets 
rettigheder skal medlemsstaterne navnlig sikre, at der i alle foranstaltninger, der involverer 
børn, først og fremmest tages hensyn til barnets tarv.

Konklusion

Af ovennævnte årsager er det ikke muligt for Kommissionen at følge op på de problemstillinger, 
som andrageren henviser til.

I henhold til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde har Unionen ingen beføjelser til at gribe ind i denne sag. Når andrageren har 
udtømt alle nationale retsmidler, kan hun overveje at indgive en klage til Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstol. 

1 Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003 om kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i 
ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1347/2000 (den 
såkaldte Bruxelles IIa-forordning).


