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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1414/2010 af Enrique Arraiz Curbelo, spansk statsborger, om 
påståede huller i Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003 af 27. november om 
kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i 
ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar 

1. Sammendrag

Andrageren mener, at 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 om ophævelse af forordning (EF) nr. 1347/2000 udviser mange huller. 
Blandt sådanne huller anfører han f.eks. manglen på sanktioner mod personer, som retter 
falske anklager om bortførelse af mindreårige mod en af forældrene, eller med hensyn til 
princippet om, at man er uskyldig, indtil det modsatte er bevist.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 23. februar 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 10. juni 2011.

"Andragendet

Kommissionen vil gerne påpege, at andragerens tidligere andragende nr. 1565/2008 
omhandlede samme spørgsmål: Andrageren klagede over, at en finsk domstol uretmæssigt 
dømte ham for kriminel barnebortførelse på baggrund af falske beskyldninger, og at 
straffesagen, der førte til denne dom, var vilkårlig og diskriminerende. Efter at have behandlet 
andragende 1565/2008 mente Kommissionen ikke, at der var tale om en overtrædelse af EU-
lovgivningen. Udvalget for Andragender afsluttede som følge heraf andragende 1565/2008 på 
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grundlag af Kommissionens svar.

Siden 2009 har andrageren sendt et stort antal breve til forskellige af Kommissionens 
tjenestegrene vedrørende sin sag. Hver gang har Kommissionen konkluderet, at det ikke var 
muligt at fastslå, at de finske eller spanske myndigheder havde handlet i strid med EU-
lovgivning. Kommissionen rådede andrageren til at udnytte de retsmidler, som han har 
adgang til i de pågældende medlemsstater.

I sit næste andragende rejser andrageren spørgsmålet om, hvilke foranstaltninger EU vil træffe 
over for falske beskyldninger om ulovlig fjernelse af børn mod en forælder, der er statsborger 
i en anden medlemsstat, end den, hvor familien har bopæl. Han kritiserer forordning (EU) nr. 
2201/2003 for ikke at yde tilstrækkelig beskyttelse til forældre af fremmed nationalitet, som 
ikke har forældremyndigheden.

Kommissionens bemærkninger til andragendet

Kommissionen henviser Udvalget for Andragender til sine meddelelser vedrørende 
andragende nr. 1565/2008.

Forordning (EU) nr. 2201/2003 er et retligt instrument, der regulerer retligt samarbejde i 
civilretlige sager. Kommissionen mener ikke, at det er nødvendigt at træffe foranstaltninger til 
beskyttelse af forældre mod falske beskyldninger om fjernelse af børn. Spørgsmålet om, 
hvorvidt der har været tale om en ulovlig fjernelse, skal løses på grundlag af de gældende 
forældremyndighedsordninger. Erhvervelsen af forældremyndighed og ordningerne 
vedrørende udøvelsen heraf reguleres af loven på barnets sædvanlige opholdssted. Det er op 
til de kompetente nationale myndigheder på barnets sædvanlige opholdssted, under 
hensynstagen til sagens specifikke omstændigheder, at vurdere, om den forælder, der ikke har 
forældremyndigheden, har overtrådt den anden forælders forældremyndighed. Hvis den 
forælder, der ikke har forældremyndigheden, mener, at disse myndigheder har vurderet sagens 
fakta forkert, fordi de er blevet vildledt af falske beviser og/eller har anvendt national 
lovgivning forkert, opfordres han eller hun til at gøre indsigelse mod beslutningen i den 
pågældende medlemsstat.

Artikel 6, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union tillægger Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder samme værdi som traktaterne. Betragtning 22 i 
forordning (EU) nr. 2201/2003 fastsætter specifikt, at forordningen anerkender de 
grundlæggende rettigheder og overholder principperne i chartret. I henhold til første sætning i 
artikel 51, stk. 1, i chartret henvender bestemmelserne i dette charter sig til medlemsstaterne, 
når de gennemfører EU-retten. Medlemsstaternes myndigheder skal således sikre, at de 
grundlæggende rettigheder, der er fastlagt i chartret for den forælder, der ikke har 
forældremyndigheden, respekteres, når de anvender bestemmelserne i forordning (EF) nr. 
2201/2003, især princippet om ikkeforskelsbehandling i chartrets artikel 21, stk. 2.

Hvis andragendet vedrører beskyttelsen af den forælder, der ikke har forældremyndigheden, 
under straffelovgivningen, skal det bemærkes, at forordning (EF) nr. 2201/2003, der er et 
civilretligt instrument, ikke angiver, om en ulovlig fjernelse af et barn også udgør en 
lovovertrædelse. Forordning (EF) nr. 2201/2003 pålægger ligeledes ingen strafferetlige 
sanktioner for falske beskyldninger om kriminel barnebortførelse. Om en forælder, der fjerner 
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et barn ulovligt eller afgiver falske beskyldninger mod den anden forælder om 
barnebortførelse, er strafferetligt ansvarlig, afhænger af den gældende strafferet i den enkelte 
medlemsstat. På den baggrund vil Kommissionen gerne fremhæve, at det ikke er i alle 
medlemsstater, at ulovlig fjernelse af et barn regnes for en lovovertrædelse.

Hvis medlemsstaternes myndigheder anvender den nationale, gældende strafferet, er det op til 
den pågældende medlemsstat at sikre, at dens myndigheders beslutninger er i 
overensstemmelse med de grundlæggende rettigheder, herunder princippet om 
ikkeforskelsbehandling. Kommissionen har overvåget den praktiske anvendelse af forordning 
(EF) nr. 2201/2003 i medlemsstaterne og så ingen tegn på, at falske beskyldninger om ulovlig 
fjernelse af børn er et udbredt og presserende problem. Kommissionen mener derfor ikke, at 
der er behov for et forslag om at iværksætte strafferetlig lovgivning på EU-plan vedrørende 
falske beskyldninger om ulovlig fjernelse af børn.

Konklusion

Kommissionen ser ikke noget behov for handling på EU-plan med hensyn til de spørgsmål, 
som andrageren har rejst."


