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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0964/2012 af Fabrizio Infante, italiensk statsborger, om 
manglende samvær med hans i Danmark bosatte datter

1. Sammendrag

Andragerens og hans daværende danske ægtefælles datter blev født i 1996 i Italien. 1998 
vendte andragerens ægtefælle tilbage til Danmark med datteren, og i 2000 blev ægteparret 
skilt. Datteren kom dog regelmæssigt på besøg hos sin far i Italien. I 2002 anlagde andrageren 
sag i Italien mod sin tidligere ægtefælle for at have seksuelt samvær med sin nye partner i 
barnets nærvær, men under henvisning til Haag-konventionen anlagde hun sag i Danmark 
mod andrageren for forsøg på kidnapning og fik tilkendt den fulde forældremyndighed over 
datteren. Andrageren fik forbud mod indrejse i Danmark, datteren og hendes mor fik 
hemmelig adresse, og brevvekslingen mellem far og datter måtte kun finde sted under behørig 
kontrol. I 2010 blev forbuddet ophævet, og datteren blev underkastet psykologiske 
undersøgelser, i forbindelse med hvilke denne, der på det tidspunkt var blevet 14 år, 
erklærede, at hun kun ønskede skriftlig kontakt med sin far. Andrageren, der anfægter 
resultatet af de psykologiske undersøgelser, mener, at de danske myndigheder ikke har gjort 
nok for at finde ud af, hvorfor hans datter har afvist ham, og at de primært har taget hensyn til 
den danske part i sagen. Han anmoder derfor Europa-Parlamentet om at tage sagen op.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 22. november 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. april 2013

"I Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003 om kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse 
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af retsafgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar og om ophævelse af 
forordning (EF) nr. 1347/2000 (den såkaldte Bruxelles IIa-forordning) er der bl.a. fastsat 
fælles bestemmelser om kompetence og anerkendelse og fuldbyrdelse af eksisterende 
retsafgørelser i skilsmissesager og sager om forældreansvar, herunder samværsret. Bruxelles 
IIa-forordningen letter navnlig udøvelsen af grænseoverskridende samværsrettigheder ved at 
sikre, at en retsafgørelse truffet i en medlemsstat direkte anerkendes i en anden medlemsstat 
og er eksigibel dér.

I medfør af protokol nr. 22, der er vedføjet traktaterne, deltager Danmark dog ikke i EU-
instrumenter på det civilretlige område på grundlag af tredje del, afsnit V, i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde og er dermed ikke omfattet af forordning (EF) nr. 
2201/2003.

Kommissionen vil dog gerne understrege, at selv om Bruxelles IIa-forordningen havde fundet 
anvendelse i Danmark, er indrømmelse af samværsret og ordningerne for udøvelse heraf ikke 
omfattet af EU-lovgivning, men af medlemsstaternes og i dette tilfælde Danmarks nationale 
lovgivning.

Danmark er bundet af Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af 
internationale barnebortførelser. Andragerens sag skal dermed vurderes i henhold til 
Haagerkonventionen.

I medfør af artikel 21 i Haagerkonventionen af 1980 er det muligt at anmode 
centralmyndighederne om bistand for at sikre en effektiv udøvelse af samværsretten, som i 
dette tilfælde synes at være begrænset til skriftlig kontakt.

Artikel 4 i samme konvention af 1980 fastsætter dog, at konventionen skal ophøre med at 
gælde, når barnet er fyldt 16 år. Da andragerens datter, der er født den 16. oktober 1996, nu er 
fyldt 16 år, er centralmyndighederne ikke forpligtede til at gribe ind i denne sag.

På denne baggrund kan Kommissionen ikke gribe ind til fordel for andrageren."


