
CM\816598DA.doc PE427.111v02-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget for Andragender

11.5.2010

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1565/2008 af E.A., spansk statsborger, om anvendelsesområdet
for Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003 om kompetence og om 
anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager og i sager 
vedrørende forældreansvar

1. Sammendrag

Andrageren redegør for de vanskeligheder, han er konfronteret med i forbindelse med 
håndhævelsen af hans samværsret med sine mindreårige børn. Andrageren er spansk og hans 
ekshustru finsk statsborger. Andragerens ekshustru flyttede i 1996 til Finland fra Spanien 
sammen med ægteparrets børn, hvilket af de spanske myndigheder blev betragtet som ulovlig 
fjernelse af mindreårige. Ekshustruen tog derpå fast ophold i Finland, hvor myndighederne 
ikke betragter hende som lovovertræder. På grundlag af en afgørelse fra statsforvaltningen fik 
andrageren efterfølgende tilladelse til at tage børnene med på en ferierejse og familiebesøg i 
Spanien. Efter 16 dage anmeldte ekshustruen andrageren for bortførelse af børnene, og de 
finske myndigheder idømte ham en fængselsdom på 18 måneder. Da andrageren mener, at der 
er lakuner i ovennævnte forordning, og at den ikke giver klare retningslinjer for håndhævelse 
af samværsret i udlandet, anmoder han Europa-Parlamentet om at tage hans sag op.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 18. marts 2009).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 7. juli 2009.

På det familieretlige område er det Den Europæiske Unions mål at tillade, at afgørelser truffet 
i en medlemsstat kan blive direkte anerkendt og fuldbyrdet i de andre medlemsstater. Den 
relevante EU-ret i sager om skilsmisse og forældremyndighed, dvs. Rådets forordning (EF) 
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nr. 2201/2003 (herefter ”Bruxelles IIa-forordningen”), er derfor begrænset til 
jurisdiktionsregler og anerkendelse og fuldbyrdelse af visse afgørelser mellem 
medlemsstaterne. I denne forbindelse forsøger Bruxelles IIa-forordningen at lette den faktiske 
udøvelse af samværsret i grænseoverskridende situationer. Bruxelles IIa-forordningen er et 
retligt instrument inden for det civilretlige samarbejde. Selv om forordningen indeholder 
særlige fællesskabsregler om forældres bortførelse af børn over landegrænserne, giver den 
ikke noget svar på, om forældres bortførelse af børn også udgør en strafbar handling. Svaret 
på dette spørgsmål afhænger af den materielle strafferet i hver enkelt medlemsstat.

Bruxelles IIa-forordningen trådte i kraft den 1. marts 2005. Rådets forordning (EF) nr. 
1347/2000, som blev ophævet med virkning fra datoen for anvendelsen af Bruxelles IIa-
forordningen, trådte i kraft den 1. marts 2001 og indeholdt ikke nogen særlige EU-regler om 
forældres grænseoverskridende bortførelse af børn. Begivenhederne i forbindelse med 
andragerens ekskones bortrejse fra Spanien i 1996 med parrets børn var derfor ikke omfattet 
af fællesskabsreglerne om forældres bortførelse af børn.

For så vidt angår de civilretlige aspekter af andragerens ferierejser med hans børn til Spanien, 
skal det bemærkes, at selv om tilbageleveringen af hans to børn til Finland kan have været 
omfattet af Bruxelles IIa-forordningen, skal spørgsmålet om, hvorvidt der var en ulovlig 
fjernelse, afgøres på grundlag af den gældende forældremyndighed og samværsordninger på 
dette tidspunkt. Indrømmelse af samværsret og ordninger til udøvelsen heraf reguleres af 
lovgivningen på børnenes sædvanlige opholdssted, dvs. i dette tilfælde den finske lovgivning.
Om der har været en aftale mellem andrageren og hans ekskone om, at børnene skulle 
tilbringe deres ferie med ham i Spanien, er et spørgsmål om kendsgerninger. Om andrageren i 
kraft af en sådan aftale eller på anden måde herudover rent faktisk har fået samværsret, der 
tillader ham at tage hans børn med til Spanien, er et spørgsmål om finsk ret. Det tilkommer de 
kompetente finske myndigheder at vurdere disse spørgsmål under hensyntagen til de konkrete 
omstændigheder i sagen. Hvis andrageren er af den opfattelse, at de finske myndigheder har 
vurderet de faktiske omstændigheder forkert og/eller ukorrekt har anvendt finsk ret, bør han 
rådes til at indgive en klage over den pågældende afgørelse i Finland.

Afslutning

På grundlag af oplysningerne fra andrageren ser det ud til, at de vanskeligheder, han har 
beskrevet, har deres oprindelse i vurderingen af de faktiske omstændigheder af sagen og/eller 
anvendelsen af national ret og ikke fællesskabsret.

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 11.maj 2010.

"I de supplerende dokumenter, der er fremsendt til Kommissionen, klager andrageren over, at 
han af en finsk domstol uretmæssigt er blevet dømt for bortførelse, og at straffesagen, der 
førte til denne dom, var vilkårlig og diskriminerende. Ydermere hævder andrageren, at de 
finske myndigheder ikke har truffet konkrete foranstaltninger som svar på hans påstande om, 
at deres mors nuværende mand har misbrugt andragerens børn, navnlig at børnene stadig bor 
sammen med deres mor og den påståede misbruger. Endelig hævder andrageren, at hverken 
de finske eller de spanske myndigheder indtil videre har bevilget ham retshjælp på trods af, at 
han opfylder alle de krav, der er fastsat direktiv 2003/8/EF.
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For så vidt angår andragerens problemer med at udøve sin samværsret, rummer de 
supplerende dokumenter, der er fremsendt til Kommissionen, ingen nye oplysninger, som gør 
det nødvendigt at føje yderligere til eller ændre Kommissionens bemærkninger til sagen, som 
allerede er fremsendt til Udvalget for Andragender. 

Europa-Kommissionen har ikke beføjelse til at gribe ind i de enkelte medlemsstaters daglige 
forvaltning af strafferetssystemet. Den Europæiske Unions og Kommissionens beføjelser på 
det strafferetlige område er baseret på traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 
(TEUF). Det fastslås i traktatens artikel 72, at det er medlemsstaternes ansvar at opretholde 
lov og orden i deres land. Hvad angår andragerens klage over, at de finske myndigheder ikke 
har truffet konkrete foranstaltninger som svar på hans påstande om, at hans børn misbruges af 
deres mors nuværende mand, kan Kommissionen ikke anmode politimyndigheden i en 
medlemsstat om at undersøge sådanne påstande, da dette udelukkende er et nationalt 
anliggende.

Formålet med direktiv 2003/8/EF er at forbedre adgangen til domstolene i 
grænseoverskridende civile sager gennem fastsættelse af fælles mindsteregler for retshjælp og 
at sikre, at den fornødne retshjælp under særlige omstændigheder bevilges til personer, som 
på grund af deres økonomiske situation ikke kan betale sagsomkostningerne. I direktivet 
etableres desuden mekanismer til retligt samarbejde blandt de myndigheder, der af 
medlemsstaterne udpeges til at lette fremsendelse og behandling af ansøgninger om retshjælp. 
I direktivet fastsættes en tidsfrist på 15 dage for fremsendelse af ansøgninger om retshjælp 
blandt medlemsstaterne, og de nationale myndigheder, som har beføjelse til at træffe afgørelse 
om ansøgninger om retshjælp, forpligtes til at sikre, at ansøgeren holdes underrettet om 
behandlingen af ansøgningen. På grundlag af andragerens oplysninger har det ikke været 
muligt at fastslå, at de spanske eller de finske myndigheder ikke har efterlevet disse krav i 
nærværende sag. I direktivets artikel 12 hedder det, at "retshjælpen bevilges eller afslås af den 
kompetente myndighed i den medlemsstat, på hvis område retssagen føres". Endvidere gælder 
det, at de økonomiske betingelser og betingelserne vedrørende tvistens genstand fastlægges af 
den enkelte medlemsstat. Spørgsmål vedrørende anvendelsen af direktivet i medlemsstaterne 
skal derfor behandles i henhold til den relevante nationale lovgivning, dvs. i andragerens 
tilfælde den finske lovgivning. De nationale myndigheder og domstole, og i sidste ende Den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstol, har ansvaret for at behandle og træffe afgørelser i 
enkeltsager under hensyntagen til alle relevante omstændigheder ved hver enkelt sag. 
Andragerens problemer med at få retshjælp synes at hænge sammen med de nationale 
myndigheders anvendelse af den nationale lovgivning. Følgelig kan Kommissionen heller 
ikke træffe foranstaltninger vedrørende dette aspekt ved andragerens sag. Hvis en ansøgning 
om retshjælp afvises i Finland, kan beslutningen appelleres til en domstol, og ansøgeren får 
tilsendt en vejledning i, hvordan man appellerer.

Hvad angår eventuelle beslutninger, hvori de spanske myndigheder afviser andragerens 
ansøgning om retshjælp, skal det understreges, at direktivet kun finder anvendelse i 
grænseoverskridende sager. Der findes ikke EU-lovgivning om retshjælp i nationale sager. 
Afgørelser i disse sager henhører under medlemsstaternes kompetence. Således er der i EU-
lovgivningen intet grundlag for at undersøge de spanske myndigheders beslutninger 
vedrørende retshjælp i andragerens sag."


