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Vedr.: Andragende 1078/2012 af Marion Weilharter, østrigsk statsborger, om 
hendes strid om forældremyndighed og om Danmarks overholdelse af Haag-
konventionen

1. Sammendrag

Faderen til den østrigske andragers barn er dansk. De danske domstole fastslog, at hun 
ulovligt flyttede med sit barn til Østrig i 2010. De danske domstole har flere gange afsagt 
kendelse om, at faderen skulle have forældremyndigheden over barnet. Andrageren handlede 
ikke i overensstemmelse med disse kendelser. I foråret 2012 kidnappede faderen barnet og 
vendte tilbage til Danmark med det. Andrageren beskylder de danske domstole for 
fejlbehandling. Hun har indgivet en klage til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 18. december 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 31. maj 2013

Andrageren er østrigsk statsborger og boede tidligere i Danmark, hvor hun i 2006 fik et barn 
med en dansk statsborger. I 2010 flyttede hun med barnet til Østrig og anmodede de østrigske 
domstole om at tildele hende forældremyndigheden over barnet. Sideløbende anmodede 
barnets far de danske myndigheder om forældremyndigheden over barnet. En 
tilbageleveringsprocedure, som faderen indledte i Østrig i henhold til den europæiske 
konvention af 20. maj 1980 om anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser om 
forældremyndighed ("den europæiske konvention af 1980"), gav ikke resultat. Efterfølgende 
opnåede begge forældre forældremyndigheden over barnet i hver deres jurisdiktioner. I april 
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2012 tog faderen, uden moderens samtykke, barnet med sig fra Østrig tilbage til Danmark, 
hvor barnet bor nu hos sin far. Andrageren har indledt en tilbageleveringsprocedure i 
Danmark under Haag-konventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale 
barnebortførelser (herefter "Haag-konventionen af 1980"). I både byretten og i ankesagen i 
landsretten afviste de danske domstole andragerens ansøgning om repatriering. En ansøgning 
til Procesbevillingsnævnet om tilladelse til at indbringe sagen for Højesteret blev afvist. En 
tidligere klage til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol blev afvist, da alle nationale 
retsmidler på det pågældende tidspunkt ikke var udtømt. Andrageren beskylder de danske
myndigheder for at handle ulovligt og vilkårligt og anmoder derfor Europa-Parlamentet om at 
gribe ind. 

Kommissionens bemærkninger
Forebyggelse af internationale sager om forældres bortførelse af børn er et vigtigt element i 
EU-politikken til beskyttelse af børns rettigheder. Kommissionen tager dette spørgsmål op 
både i medlemsstaterne og på internationalt plan. I forbindelserne med tredjelande fremmer 
Kommissionen tiltrædelse af Haag-konventionen af 1980 og Haag-konventionen af 1996 om 
kompetence, lovvalg, anerkendelse, fuldbyrdelse og samarbejde vedrørende forældreansvar 
og foranstaltninger til beskyttelse af børn ("Haag-konventionen af 1996"). Både Østrig og 
Danmark er kontraherende parter i begge konventioner.

For så vidt angår forholdet mellem EU-medlemsstaterne, har Rådets forordning (EF) 
nr. 2201/20031 ("Bruxelles IIa-forordningen") indført endnu strengere regler om forældres 
bortførelse af børn og mekanismer for at undgå parallelle søgsmål og modstridende afgørelser 
i medlemsstaterne. Denne forordning finder imidlertid ikke anvendelse på Danmark som følge 
af Danmarks særlige stilling i henhold til protokol 22, der er knyttet som bilag til traktaterne. 
Danmark deltager ikke i EU-instrumenter på det civilretlige område såsom Bruxelles IIa-
forordningen. Sager vedrørende forældremyndighed og forældres bortførelse af børn er heller 
ikke omfattet af bilaterale aftaler mellem EU og Danmark.

Andragerens sag er hovedsageligt reguleret af de samarbejdsmekanismer og -ordninger, der er 
fastsat i Haag-konventionen af 1980 og Haag-konventionen af 1996 samt den europæiske 
konvention af 1980, som ikke er EU-retsakter. Da andragerens sag ikke vedrører de danske 
myndigheders eventuelle overtrædelse af EU-retten, falder den uden for Kommissionens 
kompetenceområde.

Konklusion

Kommissionen foreslår, at andrageren tager kontakt til det danske medlem af det 
internationale Haag-netværk af dommere, dommer Marianne Lund Larsen ved Københavns 
Byret, med henblik på yderligere vejledning, især vedrørende sin ansøgning om repatriering i 
henhold til Haag-konventionen af 1980. Kommissionen er imidlertid ikke i stand til at gribe 
ind i denne sag, da den falder uden for Kommissionens kompetenceområde.
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