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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

Antonella Muscat máltai állampolgár által benyújtott 722/2005. számú petíció 
gyermekével, aki fölötti felügyeleti jogot elnyerte, Máltáról az Egyesült Királyságba való 
költözési terveivel kapcsolatos problémákról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki hivatalosan különvált házastársától, és akinek kiskorú gyermekük 
felügyeleti jogát ítélték, gyermekével együtt az Egyesült Királyságba kíván költözni. A 
petíció benyújtója jelzi, hogy szinte lehetetlen hivatalos engedélyt kapni Málta elhagyására, és 
hogy képtelen jogi eljárást kezdeményezni, mivel volt házastársa nem rendelkezik állandó 
lakhellyel, ezért nem lehet beidézni a bíróságra. A petíció benyújtója utal a Málta által aláírt, a 
gyermekekkel való kapcsolatra vonatkozó Európa Tanácsi Egyezményre (ETS 192), a 
„Brüsszeli II. Egyezményre” és a Gyermekjogi Egyezményre.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2005. november 23. Felkérik a Bizottságot, hogy a Szabályzat 
192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2006. március 28-án kapott válasz

A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, egy máltai állampolgár, 5 évvel ezelőtt hivatalosan különvált férjétől és 
megítélték számára 10 éves fiuk felügyeleti jogát. Szakmai okokból fiával az Egyesült 
Királyságba kíván költözni, de állítása szerint szinte lehetetlen hivatalos engedélyt kapni 
Málta elhagyására. Emellett a petíció benyújtója állítja, hogy a 14 éven aluli gyermekek nem 
hallgathatóak meg a máltai bíróságokon.

A volt férjének értesítését akadályozó nehézségek miatt a bírósági eljárás még indulhatott el. 
A felperest úgy tájékoztatták, hogy szinte lehetetlen a gyermekkel történő külföldre 



PE 372.083v01-00 2/3 CM\610644HU.doc

Külső fordítás

HU

településsel kapcsolatban a máltai bíróságok jóváhagyását megszerezni, és hogy fel kell majd 
adnia fia felügyeleti jogát, valamint nélküle kell távoznia.

A petíció benyújtójának állítása szerint a máltai hatóságok intézkedése sérti a 2003. november 
27-i 2201/2003/EK tanácsi rendeletet, a gyermekekkel való kapcsolatra vonatkozó Európa 
Tanácsi Egyezményt, valamint az 1989-es ENSZ gyermekjogi egyezményt. Állítja továbbá, 
hogy az EK-Szerződésbe foglalt szabad mozgáshoz való jogát is sérti.

Értékelés és megállapítások

A gyermekekkel való kapcsolatra vonatkozó Európa Tanácsi Egyezményt, valamint az 1989-
es ENSZ gyermekjogi egyezmény nem képezik a közösségi jog részét, ezért a Bizottságnak 
nincs hatásköre alkalmazásukra. Mindazonáltal, az utóbbi egyezmény a közösségi joganyag 
általános alapelveinek, mint a gyermek joga a szüleivel való kapcsolattartáshoz, forrásaként
figyelembe vehető. Ezt erősíti meg az Alapjogi Charta 24. cikke is, amely az ENSZ 
egyezményen alapszik.

A közösségi jog nem szab meg olyan feltételeket, amelyek alapján egy szülő gyermekével 
más tagállamba települhet.

Ugyanakkor a 2003. november 27-i 2201/2003/EK tanácsi rendelet lényeges abból a 
szempontból, hogy különös szabályok által biztosítja a gyermek jogát ahhoz, hogy mindkét 
szülőjével fenntartsa a mindennapos személyes és közvetlen kapcsolatot abban az esetben is, 
ha azok eltérő tagállamokban élnek. A jogok hozzáférhetőségének határokon átnyúló 
érvényesülését kívánja elősegíteni azáltal, hogy biztosítja, hogy a jogok hozzáférhetőségéről 
szóló ítélet más tagállamban is közvetlenül elismert és végrehajtható, amennyiben egy 
igazolást is csatoltak hozzá. Az igazolást egy, a származási helyen működő bíró állítja ki 
meghatározott eljárási garanciák tiszteletben tartásának biztosítása céljából (41. cikk).

Különösen, a gyermek lehetőséget kap a meghallgatásra, kivéve, ha a meghallgatást nem 
tartották célszerűnek a gyermek életkora vagy érettségi szintje miatt (41. cikk 2(b) bekezdés). 
A gyermek meghallgatása fontos szerepet játszik a rendelet alkalmazásában, ezért a szabály 
alóli kivételt szűken kell értelmezni.

A rendelkezés benyújtója szerint a máltai bírósági eljárás a másik fél értesítésének nehézségei 
miatt nem indulhatott meg. Emiatt nem ítélhető meg, hogy a máltai bíróság a fenti rendelettel 
összhangban járt-e el.

Továbbá a szabad mozgás az unió valamennyi polgára számára alapvető jog. Amint azt a 
Bíróság is megerősítette, azon rendelkezések, amelyek meggátolják vagy visszatartják egy 
tagállam állampolgárát származási országának elhagyásában a szabad mozgáshoz való jog 
gyakorlása során, a szabadság akadályát képezik abban az esetben is, ha a kérdéses személy 
nemzetiségére tekintet nélkül hatályosulnak, kivéve, ha az ilyen rendelkezések megfelelően 
indokolhatóak legitim céljuk és a kitűzött célhoz képesti arányosságuk alapján.

A Bizottság felkérte a máltai hatóságokat, hogy szolgáltassanak információt a vonatkozó 
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jogszabályokról és ítélkezési gyakorlatról annak megítélése érdekében, hogy megfelelnek-e a 
közösségi jognak.


