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1. A petíció összefoglalása

 A petíció benyújtója kifogásolja, hogy az elvált szülők kiskorú gyermekei nehézségekkel 
szembesülnek, amikor az Unió különböző országaiba utaznak. Kéri, hogy a kiskorúak 
útlevelébe jegyezzék be a családjogi bíróság által meghozott határozat záradékait, amelyek 
engedélyezik vagy tiltják a kiskorúak számára az EU területén történő szabad mozgást. Ez 
lehetővé tenné a szülők közötti szükségtelen konfliktusok elkerülését.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. december 4. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. április 22.

A petíció benyújtója közös követelmények bevezetését javasolja a kiskorúak elvált vagy 
különélő szülő társaságában történő utazásának megkönnyítésére olyan esetekben, amikor 
mozgásuknak nincs jogi akadálya.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 21. cikkének (1) bekezdése kimondja, hogy a 
Szerződésekben és a végrehajtásukra hozott intézkedésekben megállapított korlátozásokkal és 
feltételekkel minden uniós polgárnak joga van a tagállamok területén való szabad mozgáshoz 
és tartózkodáshoz. A vonatkozó korlátozásokat és feltételeket az Unió polgárainak és 
családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való 
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jogáról szóló 2004/38/EK irányelv tartalmazza. 

Az irányelv 4. cikkének (1) bekezdése, valamint 5. cikkének (1) bekezdése értelmében az 
uniós polgárok jogosultak saját tagállamuk területét elhagyni egy másik tagállamba való 
utazás céljából, amelynek területére érvényes személyazonosító igazolvánnyal vagy útlevéllel 
beutazhatnak. Amint azt a Bíróság ítélkezési gyakorlata1 is megerősíti, még egy fiatal 
gyermek is élhet az uniós jog által biztosított szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való 
joggal. Egy uniós polgár azon lehetősége, hogy az uniós jog által biztosított jogok jogosultja 
legyen, nem köthető ahhoz a feltételhez, hogy az illető elérje a jogképességhez, az említett 
jogok önálló gyakorlásához szükséges életkort.

Az olyan nemzeti jogszabályokat, amelyek szülői engedélyt írnak elő egy kiskorú tagállamból 
történő távozásának feltételeként, legitim érdekek, azaz a kiskorúak védelme teheti indokolttá.  
E tekintetben meg kell jegyezni, hogy a gyermek jogairól szóló ENSZ-egyezmény2 35. cikke 
arra kötelezi az egyezmény részes államait, hogy minden szükséges intézkedést meghozzanak 
annak érdekében, hogy megakadályozzák a gyermekek bármikor vagy bármilyen célból 
megvalósuló jogellenes elvitelét, eladását vagy kereskedelmét.

Az uniós szabályok3 egyúttal a külső határokon elvégzett kiterjedt ellenőrzéseket is előírják az 
utazó kiskorúak védelme érdekében.

Az elmúlt években a Bizottsággal együttműködve a tagállamok a kiskorúak – kísérővel vagy 
anélkül történő – utazásának megkönnyítésére törekedtek, miközben meghozták a szükséges 
intézkedéseket a szülők általi jogellenes elvitel megakadályozása érdekében. A polgári jogi 
jogérvényesülés terén jelenleg nem tervezik egységes uniós dokumentum kidolgozását a 
szülői felelősség igazolására. 

                                               
1 A Bíróság C-200/02. sz. Zhu és Chen ügyben 2004. október 19-én hozott ítélete (EBHT 2004., I-9925. o.)  
2        http://www2.ohchr.org/english/law/crc.htm
3 A személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) 

létrehozásáról szóló, 2006. március 15-i 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VII. 
melléklete, HL L 105., 2006.4.13.


