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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0963/2012 af Marie Kathleen Denise Arce-Aspelin, filippinsk 
statsborger, om hendes uholdbare situation i Danmark

1. Sammendrag

Andrageren indgik ægteskab i Danmark med en dansk statsborger i 2005, og i 2009 blev 
parrets søn født i Filippinerne, hvor ægteparret på det tidspunkt var bosat. I 2010 besluttede 
hendes ægtefælle at vende tilbage til Danmark, og i 2011 fik andrageren visum og fulgte efter 
sammen med det fælles barn med henblik på familiesammenføring. Ægteparrets forhold gik 
imidlertid i stykker, og andragerens ægtefælle nægtede hende tilladelse til at forlade Danmark 
med deres søn. Pga. andragerens vanskelige situation som tredjelandsborger og de danske 
retsmyndigheders påstand om, at ikke de, men de filippinske domstole har jurisdiktion i sagen 
om det fælles barn, befinder andrageren sig nu i et juridisk tomrum. Sønnen opholder sig hos 
sin far og dennes familie, og disse giver kun andrageren ret til 8 timers samvær om ugen.  
Andrageren, der frygter, at hun ikke vil få fast opholdstilladelse i Danmark, anmoder derfor 
Europa-Parlamentet om at gribe ind over for de danske myndigheder og bevirke, at der findes 
en udvej på denne uholdbare situation.

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 28. juni 2013

Andrageren, en filippinsk statsborger, giftede sig med en dansk statsborger i Danmark i 2005. 
De boede nogen tid i USA og derefter i Filippinerne, hvor de fik et barn. I slutningen af 2011 
besluttede de at tage tilbage til Danmark og ansøgte om familiesammenføring. Andrageren fik 
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et visum for 28 dage og fik besked om, at en dansk sprogtest var en af forudsætningerne for at 
blive berettiget til familiesammenføringsvisummet.

Andrageren havde allerede i nogen tid haft sine tvivl om ægteskabet og tøvede med at flytte 
til Danmark, men ægtefællerne enedes om et to ugers ferieophold, hvor barnet kunne tilbringe 
nogen tid med faderen og hans familie, og hvor der ville være tid til at tale om en skilsmisse. 
Efter ankomsten til Danmark nægtede faderen imidlertid at give barnet tilbage, fordi han ikke 
ønskede, at det skulle tilbage til Filippinerne.

Siden da er det ikke lykkedes andrageren at få sin søn tilbage på trods af en række 
administrative procedurer. Hun har ingen arbejdstilladelse, er ikke sygeforsikret og er ikke 
engang sikker på at få en opholdstilladelse til at bo i Danmark.

Kommissionens bemærkninger 

Forældremyndighed: Manglende mulighed for at anvende af Rådets forordning (EF) nr. 
2201/2003 og Haagerkonventionen af 1996

Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003 drejer sig om kompetence og anerkendelse og 
fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar, men 
regulerer kun retternes kompetence i forbindelse med medlemsstater. Desuden finder denne 
forordning ikke anvendelse i Danmark, da denne medlemsstat ikke deltager EU-samarbejdet 
vedrørende civilretlige skabsinstrumenter, der er baseret på tredje del, afsnit V, i traktaten om 
Den Europæisk Unions funktionsmåde, der omhandler et område med frihed, sikkerhed og 
retfærdighed.

Haagerkonventionen af 1996 om kompetence, lovvalg, anerkendelse, fuldbyrdelse og 
samarbejde vedrørende forældreansvar og foranstaltninger til beskyttelse af børn finder 
anvendelse på retternes internationale kompetence i sager om forældremyndighed. Imidlertid 
finder heller ikke den anvendelse på nærværende sag, eftersom Filippinerne ikke er part i 
konventionen.

Derfor skal spørgsmålet om de danske retters kompetence til at træffe afgørelser om sager 
vedrørende forældremyndighed/besøgsrettigheder i forbindelse med et barn afgøres efter 
dansk national ret. 

Visum og opholdstilladelse: Manglende mulighed for at anvende direktiv 2004/38/EF 
omhandlende fri bevægelighed og direktiv 2003/86/EF om ret til familiesammenføring 

Direktiv 2004/38/EF1 regulerer unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes 
og opholde sig frit på medlemsstaternes område. Det finder anvendelse, når en unionsborger 
er flyttet til og har boet i en anden medlemsstat, og regulerer bl.a. indrejsevisa og 
opholdstilladelser for tredjelandsstatsborgere, der er i familie med unionsborgere.
I nærværende sag fremgår det imidlertid af de oplysninger, som Kommissionen har til 

                                               
1 http://ec.europa.eu/justice/citizen/move-live/index_en.htm og http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:158:0077:0123:da:PDF
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rådighed, at der ikke har været tale om en sådan flytning/et sådant ophold. Direktiv 
2004/38/EF finder derfor ikke anvendelse, og andrageren kan ikke henholde sig til dets 
bestemmelser med sigte på at løse sit visumproblem og sine eventuelle vanskeligheder med at 
få en opholdstilladelse i Danmark.
For så vidt angår Rådets direktiv 2003/86/EF 1 er formålet med det at fastsætte betingelserne 
for udøvelse af retten til familiesammenføring for tredjelandsstatsborgere, der har lovligt 
ophold på medlemsstaternes område. 

Dertil kommer, som nævnt ovenfor, at Danmark har valgt ikke at deltage i tredje del, afsnit V, 
i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, som danner grundlag for dette 
direktiv. Derfor er det kun national ret, der finder anvendelse på nærværende sag.

Konklusion
I denne sag er der ingen EU-lovgivning, som finder anvendelse, fordi Danmark har valgt ikke 
at deltage i samarbejdet om traktatens tredje del, afsnit V, der omhandler et område med 
frihed, sikkerhed og retfærdighed. Det er kun dansk ret, der finder anvendelse, og 
Kommissionen har derfor ingen mulighed for at hjælpe andrageren. 

Kommissionen bemærker dog, at Danmark er part i Den Europæiske 
Menneskerettighedskonvention og derfor skal respektere alle deri indeholdte grundlæggende 
rettigheder, navnlig retten til familieliv.

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0086:DA:NOT. 


