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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0446/2011 af Laurent Verdière, fransk statsborger, for "SOS Enfants 
du Divorce 59-62", om den islandske familielovgivning og de deraf følgende 
konsekvenser for en fransk statsborger

1. Sammendrag

Andrageren henviser til sagen om en fransk statsborger bosat i Island, som pga. den islandske 
familielovgivning ikke har mulighed for at opretholde den ønskede kontakt med sin 
mindreårige datter. Begge forældre og deres datter er franske statsborgere, som er bosat i 
Island, og andrageren betvivler lovligheden af den afgørelse, de islandske retsmyndigheder 
har afgivet om ægteskabets opløsning og den dermed forbundne tilkendelse af 
forældremyndighed og samkvemsret. Andrageren påklager den islandske familielovgivning, 
som han betragter som arkaisk, menneskerettighedskrænkende og i modstrid med de i EU 
gældende principper, og han anmoder derfor Europa-Parlamentet om at sikre, at der bliver 
stillet krav til Island om at foretage de nødvendige tilpasninger af sin lovgivning inden en 
eventuel tiltrædelse af EU.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 8. september 2011).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 16. december 2011

Spørgsmålet om forældreansvar er, inden for EU, reguleret af forordning (EF) nr. 2201/2003 
af 27. november 2003 om kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i 
ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar1 ("Bruxelles II a-forordningen"), som 
                                               
1 EUT L 338 af 23.12.2003, s. 1.
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siden den 1. marts 2005 har fundet anvendelse mellem medlemsstaterne.

Et af forordningens hovedformål er at sikre, at et barn kan bevare kontakten med begge sine 
forældre efter en separation, selv om de bor i forskellige medlemsstater. Forordningen letter 
fuldbyrdelsen af samkvemsretten på tværs af grænserne ved at sikre, at en retsafgørelse om 
samkvemsret, der er afsagt i én medlemsstat, uden videre kan anerkendes og fuldbyrdes i en 
anden medlemsstat, såfremt den ledsages af en attest, der udstedes på visse betingelser. 
Forordningen finder imidlertid kun anvendelse i EU-medlemsstater og er ikke bindende for 
Island. På internationalt plan kan andragerens sag muligvis falde ind under 
anvendelsesområdet for Haagerkonventionen fra 1996 om kompetence, lovvalg, anerkendelse 
og fuldbyrdelse af retsakter samt om samarbejde vedrørende forældreansvar og 
foranstaltninger til beskyttelse af mindreårige. Island har imidlertid endnu ikke tiltrådt denne 
konvention. Kommissionen har udtrykkeligt anmodet Island om at tiltræde konventionen fra 
1996 i forbindelse med drøftelserne angående dets tiltrædelse af EU.

Kommissionen har ikke kendskab til nogen bilateral aftale mellem Frankrig og Island om 
gensidig anerkendelse af retsafgørelser om forældreansvar. Selv hvis der fandtes en sådan 
aftale, ville enhver forpligtelse som følge heraf være en bilateral sag, der skulle løses mellem 
de relevante franske og islandske myndigheder. Der synes derfor ikke at være nogen regler i 
international ret, der kan forhindre nogen af de to stater i at udøve deres jurisdiktion i henhold 
til deres respektive nationale lovgivninger. I fravær af gældende regler i international ret afgør 
hver enkelt stat på egen hånd, under hvilke betingelser den anerkender og fuldbyrder 
retsafgørelser om forældreansvar, der er udstedt i en anden stat. Dette kan føre til 
modstridende afgørelser og fremhæver betydningen af retligt samarbejde for at undgå sådanne 
situationer.

Når dette er sagt vedrørende udøvelsen af samkvemsret, bemærker Kommissionen, at 
faderens påståede bortførelse af barnet fra Island til Frankrig og moderens påståede 
bortførelse af barnet fra Frankrig til Island ville være blevet behandlet i henhold til 
Haagerkonventionen fra 1980 om internationale barnebortførelser, som både Frankrig og 
Island har tiltrådt. Men andrageren har ikke medsendt nogen dokumentation for dette.

Vedrørende de islandske regler om værgemål og samkvemsret vil Kommissionen gerne 
påpege, at der i den nuværende situation ikke findes nogen harmonisering af de materielle 
regler på EU-plan. Ovennævnte forordning omhandler kun anerkendelse og fuldbyrdelse af 
retsafgørelser om samkvemsret mellem EU-medlemsstater.    

I lyset af ovenstående kan Kommissionen på grundlag af den nuværende lovgivningsmæssige 
ramme ikke gribe ind til fordel for andrageren.

4. Kommissionens svar, modtaget den 16. marts 2012

Efter Kommissionens meddelelse i december 2011, har andrageren givet Udvalget for 
Andragender yderligere oplysninger.

Kommissionen har grundigt gennemgået det supplerende materiale. Det fremgår, at 
sidstnævnte ikke indeholder oplysninger, der ville ændre Kommissionens holdning som 
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udtrykt i ovennævnte meddelelse. 


