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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1402/2011 af Bernd Leinberger, tysk statsborger, om de tyske og 
slovakiske domstoles afgørelser i sagen om hans samvær med og økonomiske 
forpligtelser over for hans udenomsægteskabelige søn

1. Sammendrag

Andrageren er far til en dreng, som han fik uden for ægteskab med en slovakisk statsborger i 
2008. I 2009 vendte moderen tilbage til Slovakiet med det fælles barn. De ansvarlige 
domstole i begge lande afviste andragerens anklage om bortførelse og hans krav om fælles 
forældreret. Andrageren mener endvidere, at beløbet for det børnebidrag, som den slovakiske 
domstol har dømt ham til at betale, er urimelig højt. Andrageren påklager tillige, at han ikke 
fik stillet tolke- og oversættelsesbistand til rådighed i forbindelse med retssagen i Slovakiet, 
og påpeger, at dette er i modstrid med de gældende EU-regler. Han anmoder derfor Europa-
Parlamentet om at tage sagen op.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 24. april 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. august 2012

Retsinstrumenterne under EU's familielovgivning vedrører spørgsmål om jurisdiktion, 
gældende ret og anerkendelse og håndhævelse af afgørelser i tværnationale sager, dvs. når en 
afgørelse truffet af en retslig myndighed i én medlemsstat skal håndhæves af en anden 
medlemsstat. Ifølge andrageren træf de slovakiske retslige myndigheder i hans sag afgørelse 
om både tvisten om forældreretten og om børnebidraget, og han finder denne afgørelse 
urimelig.    
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På nuværende tidspunkt udgør 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 ("Bruxelles IIa-forordningen") EU-rettens primære 
instrument på området for samarbejde mellem retslige myndigheder i civilretmæssige 
spørgsmål vedrørende familieret. Bruxelles IIa-forordningen foreskriver blandt andet gensidig 
anerkendelse af afgørelser om forældremyndighed og samværsret.  Forordningens 
anvendelsesområder omfatter alle afgørelser vedrørende forældreansvar, uanset om 
forældrene er eller har været gift. I den nærværende sag er der angiveligt tale om en slovakisk 
retsafgørelse om forældremyndighed, som håndhæves i Slovakiet; denne situation falder ikke 
ind under Bruxelles IIa-forordningen. 

Forordning (EF) nr. 4/2009 af 18. december 2008 om kompetence, lovvalg, anerkendelse og 
fuldbyrdelse af retsafgørelser og samarbejde vedrørende underholdspligt trådte i kraft den 
18. juli 2011. Så vidt det kan skønnes, daterer andragerens sag sig til 2009, det vil sige fra før 
denne forordning trådte i kraft. Forordningen opstiller effektive rammer for både inddrivelse 
af børnebidrag inden for EU som for fastsættelse og justering af bidragets størrelse. 
Medlemsstaterne har udpeget såkaldt "centrale myndigheder", der er kompetente til at bistå 
borgerne i børnebidragssager. 

Den gældende EU-ret vedrørende samarbejde på det civilretlige område pålægger ikke 
medlemsstaterne at sørge for oversættelse og tolkning i forbindelse med retshandlinger. 
Derfor henhører disse regler under medlemsstaternes kompetence, inden for de overordnede 
regler for retshjælp.

Konklusion

I lyset af ovenstående og i mangel på EU-regler på det område, som andragendet vedrører, 
navnlig hvad angår tolkning og oversættelse under civilretlige retssager i medlemsstater, ser 
Kommissionen sig ikke i stand til at gribe ind i den foreliggende sag. Den råder andrageren til 
at hævde sine rettigheder gennem de klagemuligheder, som er fastsat i national ret.


