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Udvalget for Andragender

24.6.2010

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1614/2009 af Marinella Colombo, italiensk statsborger, og 134 
medunderskrivere, om den tyske børne- og ungdomsforsorgs (Jugendamt) og de 
tyske familiemyndigheders forskelsbehandling af udenlandske statsborgere

1. Sammendrag

Andrageren, der tidligere boede i Tyskland med sin tyske ægtefælle og parrets to børn, 
redegør for de problemer, hun har haft med den tyske børne- og ungdomsforsorg (Jugendamt) 
og de tyske familiemyndigheder, siden hun blev separeret i 2006. Andrageren, der af 
arbejdsmæssige årsager flyttede til Milano i 2007, blev efterfølgende på grundlag af de tyske 
retsmyndigheders afgørelse frataget retten til samvær med sine børn, som nu bor hos deres far 
og ikke længere har nogen form for kontakt med italiensk kultur og familien i Italien. Under 
henvisning til det arbejdsdokument, som Udvalget for Andragender udarbejdede i 2008 om 
påståede diskriminerende og arbitrære foranstaltninger truffet af børne- og ungdomsforsorgen 
i visse medlemsstater, navnlig Jugendamt i Tyskland og de tyske myndigheders manglende 
opfølgning på de deri omhandlede henstillinger, anmoder andrageren, der understreger, at der 
i indeværende sag ikke blot er tale om overtrædelser af den europæiske 
menneskerettighedskonvention men også af en række af EU's grundlæggende principper, 
Udvalget for Andragender om at gribe ind.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 19. februar 2010). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 24. juni 2010.

"Andrageren, som er italiensk statsborger, har tidligere boet i Tyskland med sin tyske 
ægtefælle og parrets to børn. Hun klager over de tyske myndigheders uretmæssige behandling 
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af hende, siden hun blev separeret i 2006.

Andrageren gør gældende, at den tyske børne- og ungdomsforsorg (Jugendamt) under 
separationssagen i starten af 2007 deltog som part i sagen. Dette skete på rettens anmodning.
Andrageren gør gældende, at ægtefællerne var nået til enighed om forældremyndigheden over 
børnene.

Andrageren mener, at Jugendamts indblanding er uforenelig med fællesskabsretten. Hun 
klager også over, at hun i 18 måneder kun modtog minimumsbeløbet for underholdsbidrag, 
fordi hendes mand havde indgivet sin fulde indkomstopgørelse for sent under sagen.

I starten af 2008 underrettede andrageren den tyske domstol om, at hun var blevet tilbudt et 
job i Italien. Derfor fik den tyske domstol udført flere ekspertvurderinger for at finde ud at, 
om flytningen ville være i andragerens to sønners tarv. Andrageren klager over, at hun ikke 
fik lov til at udtale sig til de eksperter, retten havde udnævnt, og eksperterne tog ikke hensyn
til hendes meninger i deres rapporter til retten. Hun gør gældende, at hun derfor blev nægtet 
retten til en retfærdig rettergang. Eksperterne anførte i deres konklusioner, at kulturforskellene 
mellem Tyskland og Italien er for store, at børnene ikke syntes at være integreret i den 
italienske kultur, samt at de ikke have et særligt nært forhold til Italien. Andrageren klager 
over, at der manglede beviser til støtte for disse konklusioner.

Andrageren gør gældende, at hendes sønner under retssagen udtrykte ønske om at flytte til 
Italien. Ifølge andrageren besluttede retten, at deres far ikke var i stand til at tage sig af 
børnene, og at børnene skulle blive hos deres mor. Andrageren anfører, at den tyske 
appeldomstol bestemte, at moren skulle blive hos sine børn i Tyskland, fordi morens ret til fri 
bevægelighed ikke er så vigtig som børnenes tarv.

Andrageren besluttede ikke at anke denne beslutning til den tyske højesteret.  

I september 2008 blev andrageren sat på Interpols liste for at forhindre, at hun forlod 
Tyskland. Uvidende om dette flyttede hun til Italien. Derfor blev der udstedt en europæisk 
arrestordre på hende.

Da hun vendte tilbage til Italien, anlagde hun sag ved en domstol i Italien for at få sine børn 
tilbage. Den 28. november 2008 meddelte retten hende, at retssagen var blevet berammet til 
den 2. december 2008. Andrageren klager over, at hun ikke fik mulighed for at læse de 
dokumenter, de tyske myndigheder indgav til den italienske domstol. Hun fik kun tre dage til 
at skrive sin forklaring til retten. Hun gør gældende, at denne forklaring, som hendes advokat 
udfærdigede, ikke var til hendes fordel. Hun klager over, at oversættelsen af de dokumenter, 
der blev brugt under sagen, ikke var korrekt.

Den 9. december udstedte den italienske domstol en repatrieringskendelse for de to børn.

Der blev indledt en mæglingsprocedure. I den forbindelse underskrev begge parters advokater 
en aftale, ifølge hvilken forældremyndigheden over de to børn blev overdraget til moren, og 
de to børn skulle blive i Italien. Denne aftale blev sendt til den italienske domstol. Få uger 
senere meddelte andragerens ægtefælles advokat retten, at mæglingsproceduren var slået fejl, 
og at børnene straks skulle sendes tilbage til Tyskland. Ifølge andrageren tog den offentlige 
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anklager derefter børnene ud af skolen og sendte dem tilbage til deres far i Tyskland.
Andrageren blev ikke underrettet om de italienske myndigheders afgørelser og handlinger.

Andrageren har i øjeblikket ikke samvær med sine børn, og de tyske myndigheder har forbudt 
kontakt mellem hende og børnene. Andrageren gør gældende, at hun på Interpols liste er gået 
fra ikke at måtte forlade Tyskland til ikke at måtte forlade Italien. Dette skete efter påbud fra 
de tyske myndigheder for at forhindre hende i at komme tættere på sine børn.

Andrageren konkluderer, at de tyske myndigheder har krænket artikel 6, 8, 13 og 14 i den 
europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder  og grundlæggende 
frihedsrettigheder, hendes ret til fri bevægelighed i medfør af traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde og artikel 29 i FN's konvention om barnets rettigheder.

Hun beder Europa-Parlamentets Udvalg for Andragender om at kræve, at Tyskland 
overholder de love og konventioner, landet har tiltrådt, og dermed sende hendes sønner 
tilbage til Italien og afhjælpe den forskelsbehandling, hun er blevet udsat for.

Andrageren spørger, om begrebet "familie" og "familiens enhed" ikke misfortolkes i 
Tyskland, da det ikke garanterer retten til fælles forældremyndighed.

Andrageren gør gældende, at Jugendamt gennem hele sagen om hendes børn ikke handlede i 
børnenes tarv, men snarere i det tyske samfunds interesse i spørgsmål omhandlende børn.

I et yderligere dokument vedføjet andragendet klager andrageren over, at Jugendamt har 
blandet sig i retssagen.

Andrageren anfører, at Jugendamt påvirker og blander sig i domstolenes afgørelser for at 
beskytte Tysklands politiske interesser. Det gennemfører dommene på en måde, som 
beskytter Tysklands politiske interesser. Det optræder som juridisk værge for den tyske 
forælder mod den forælder, der er udlænding, og som har ret til på eget initiativ at anke 
domstolenes afgørelser. Andrageren gør gældende, at Jugendamt i sig selv er uforenelig med 
de familieretlige principper i Europa, og at de administrative afgørelser, der er truffet inden 
for den tyske familieret, er ugyldige i henhold til de europæiske forordninger og internationale 
konventioner.

Andrageren gør gældende, at den tyske forbundsregering for at garantere opfyldelsen af 
landets internationale forpligtelser ikke bør give Jugendamt nogen administrative eller retlige 
beføjelser.

Andrageren kræver, at anerkendelsen af de tyske myndigheders afgørelser udsættes i 
overensstemmelse med forordning 2201/2003 og 4/2009. Denne udsættelse bør gælde, så 
længe de europæiske domstole og internationale organer ikke har sikkerhed for, at Jugendamt 
ikke længere som påstået ulovligt griber ind i retssager.

I henhold til EU-traktaten og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde har EU 
ingen beføjelser til at gribe ind i et spørgsmål, som ikke vedrører fællesskabslovgivningen. I 
den sag, som andrageren beskriver, har Jugendamt anvendt den tyske familieret og ikke EU-
retten. EU's familieret om børn er begrænset til fælles regler om retternes kompetence og om 
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anerkendelse og fuldbyrdelse af eksisterende retsafgørelser i en anden medlemsstat.
Forordning (EF) nr. 2201/20031 ("Bruxelles IIa-forordningen") er EU's primære retlige 
instrument på dette område. Hverken Bruxelles IIa-forordningen eller den tyske 
gennemførelseslovgivning giver Jugendamt nogen særlig rolle i anvendelsen af dette retlige 
instrument. Kommissionen overvåger nøje medlemsstaternes korrekte anvendelse af Bruxelles 
IIa-forordningen. Hvis Jugendamt anvendte forordningen, ville Kommissionen nøje 
undersøge, at dens handlinger er i overensstemmelse med de grundlæggende rettigheder, der 
er fastsat i traktaterne samt i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, i 
alle de sager, der henvises til den.

Andrageren klager over, at den tyske domstols afgørelser begrænser hendes ret til fri 
bevægelighed. Hun klager også over beslutningen om at opføre hende på Interpols liste for at 
forhindre hende i at forlade Italien. Kommissionen fremhæver, at det i artikel 21, stk. 1, i 
traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde fastlægges, at enhver unionsborger har 
ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område med de begrænsninger og på 
de betingelser, der er fastsat i traktaterne og i gennemførelsesbestemmelserne hertil. De 
respektive begrænsninger og betingelser kan findes i direktiv 2004/38/EF2.

I henhold til kapitel VI i direktiv 2004/38/EF kan medlemsstaterne begrænse den frie 
bevægelighed for en unionsborger af hensyn til deres offentlige orden, sikkerhed eller 
sundhed. Foranstaltninger truffet af hensyn til den offentlige orden eller sikkerhed skal være i 
overensstemmelse med proportionalitetsprincippet og kan udelukkende begrundes i 
vedkommendes personlige adfærd, som skal udgøre en reel, umiddelbar og tilstrækkelig 
alvorlig trussel, der berører en grundlæggende samfundsinteresse.

Retten til at færdes og opholde sig frit er en af EU's grundsten, og derfor skal bestemmelserne 
derom fortolkes bredt, hvorimod undtagelser fra dette princip skal fortolkes strengt og i 
overensstemmelse med EU-rettens generelle principper, navnlig proportionalitetsprincippet.

EU's regler om fri bevægelighed skal også finde anvendelse med hensyn til grundlæggende 
rettigheder, som især anerkendes i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende 
rettigheder. I de enkelte sager kunne alvorlige grunde vedrørende beskyttelse af barnets tarv 
berettige en undtagelse fra retten til at færdes og opholde sig frit, hvis 
beskyttelsesforanstaltningerne i EU's regler om fri bevægelighed overholdes. Kommissionen 
kan ikke vurdere, om dette er tilfældet i denne sag.

Hvad angår andragerens klager over sagen ved den italienske domstol fremhæver 
Kommissionen, at domstolen skal handle i overensstemmelse med Bruxelles IIa-forordningen.
I overensstemmelse med bestemmelserne deri om tilbagegivelse af barnet i tilfælde af 
bortførelse skal en ret, til hvilken der er indgivet en anmodning om tilbagegivelse af et barn, 
fremme sagen hurtigt. Retten skal anvende de hurtigste procedurer, der er til rådighed efter 
national lovgivning. Retten skal træffe sin afgørelse senest seks uger efter, at anmodningen er 

                                               
1 EUT L 338 af 23.12.2003, s. 1.
2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 om unionsborgeres og deres 
familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område, EUT L 158 af 30. april 
2004, s. 77.
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indgivet, medmindre særlige omstændigheder gør dette umuligt.1

I et yderligere dokument kræver andrageren, at den tyske domstols afgørelser i spørgsmål om 
forældreansvar og børnebidrag, der er truffet i sager, hvor Jugendamt har været indblandet, 
ikke skal anerkendes og fuldbyrdes i andre medlemsstater. Dette synes ikke at være relevant i 
denne sag, da den anden forælder ifølge andragendet har forældremyndighed over de to børn 
på det sted, hvor de har deres sædvanlige opholdssted, og den tyske domstol ikke har truffet 
nogen beslutning om børnebidrag. Med andre ord synes der ikke i denne sag at være nogen 
afgørelse fra en tysk domstol, som skal anerkendes eller fuldbyrdes i en anden medlemsstat.

Andrageren klager over, at de tyske myndigheder gennem hele sagen om hendes børn ikke 
handlede i børnenes tarv. I henhold til artikel 24 i Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder og FN's konvention om barnets rettigheder skal medlemsstaterne 
sikre, at barnets tarv kommer i første række i alle handlinger vedrørende børn. De nationale 
domstole er mest kompetente til at vurdere anvendelsen af princippet om barnets tarv i enkelte 
sager.

I henhold til EU-traktaten og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde har EU 
ingen beføjelser til at gribe ind i et spørgsmål, som ikke vedrører fællesskabslovgivningen.
Med hensyn til andragerens klager vedrørende den påståede overtrædelse af artikel 6, 8, 13 og 
14 i den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende 
frihedsrettigheder i sagen om separation og forældreansvar henhører indholdet udelukkende 
under medlemsstaternes kompetenceområde. Andrageren bør gå videre med sagen på 
nationalt niveau. Når hun har opbrugt alle nationale ankemuligheder, henvises hun til Den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Beslutningen om, at andrageren ikke må forlade Tyskland, og den efterfølgende beslutning 
om, at hun ikke må forlade Italien, bør undersøges i forhold til proportionalitetsprincippet som 
anført ovenfor. Kommissionen afventer i øjeblikket nærmere oplysninger om disse 
beslutninger, således at den kan undersøge dem på dette grundlag."

                                               
1 Artikel 11 i Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003 af 27. november 2003 om kompetence og om anerkendelse 
og fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar og ophævelse af 
forordning (EF) nr. 1347/2000.


