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Tárgy: E.A., spanyol állampolgár által benyújtott 1565/2008. számú petíció a 
házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a 
joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló 
2201/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazási területéről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója ismerteti, milyen nehézségekbe ütközött kiskorú gyermekeinek 
láthatásával kapcsolatos jogainak érvényesítésekor . A petíció benyújtója spanyol, volt 
felesége pedig finn állampolgár. A petíció benyújtójának volt felesége a házaspár 
gyermekeivel 1996-ban Spanyolországból Finnországba költözött, ami a spanyol hatóságok 
szerint a kiskorúak jogellenes elvitelének számít. A volt feleség ezt követően Finnországban 
telepedett le, ahol a hatóságok a tettét nem tekintik törvényszegésnek. Egy állami 
közigazgatási határozat alapján a petíció benyújtója engedélyt kapott arra, hogy nyaralni és 
családlátogatásra magával vigye a gyerekeket Spanyolországba. A volt feleség 16 nappal 
később gyermekrablásért feljelentette a petíció benyújtóját, akit a finn hatóságok 18 hónapi 
szabadságvesztésre ítéltek. Mivel a petíció benyújtója úgy véli, hogy a fent említett 
rendeletnek vannak hiányosságai, és nem tartalmaz egyértelmű irányvonalakat a külföldi 
láthatási jogok érvényesítésére vonatkozóan, arra kéri az Európai Parlamentet, hogy 
foglalkozzon az üggyel.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. március 18. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. július 7.
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A családjog területén az Európai Unió célja annak lehetővé tétele, hogy az egyik tagállamban 
hozott határozatokat más tagállamokban közvetlenül elismerjék és végrehajtsák. Ezért a 
válással és szülői felelősséggel kapcsolatos közösségi jog, ti. a 2201/2003/EK tanácsi rendelet 
(„Brüsszel IIa. rendelet”), a joghatósági szabályokra és bizonyos határozatok tagállamok általi 
kölcsönös elismerésére és érvényesítésére korlátozódik. Ennek vonatkozásában a Brüsszel IIa.
rendelet a határokon átnyúló tényállások esetén felmerülő kapcsolattartási jog hatékony 
gyakorlásának megkönnyítését célozza. A Brüsszel IIa. rendelet jogi eszköz a polgári ügyekre 
vonatkozó igazságügyi együttműködés terén. Bár a rendelet konkrét közösségi szabályokat 
tartalmaz a határokon átnyúló szülői gyermekrablás tekintetében, semmilyen iránymutatást 
nem nyújt arra vonatkozóan, hogy ez egyben büntetendő cselekmény-e. Az e kérdésre adott 
válasz az egyes tagállamok büntető anyagi jogának függvénye.

A Brüsszel IIa. rendelet 2005. március 1-jén lépett hatályba. A Brüsszel IIa. rendelet 
alkalmazásának időpontjától hatályát vesztő, 1347/2000/EK tanácsi rendelet 2001. március 1-
jén lépett hatályba, és nem tartalmazott semmilyen konkrét közösségi szabályozást a 
határokon átnyúló szülői gyermekrablás vonatkozásában. Ezért azok az események, amelyek 
ahhoz köthetők, hogy a petíció benyújtójának volt felesége a házaspár gyermekeivel 1996-ban 
Spanyolországba távozott, nem tartoztak a szülői gyermekrablással kapcsolatos közösségi 
szabályozás alá.

Annak polgári jogi vonatkozásai kapcsán, hogy a petíció benyújtója nyaralni viszi a 
gyermekeit Spanyolországba, megjegyzendő, hogy bár gyermekei Finnországba való 
visszatérésére a Brüsszel IIa. rendelet szabályai vonatkoznak, az, hogy történt-e jogellenes 
elvétel, az esemény időpontjában érvényes szülői felelősségi és kapcsolattartási intézkedések 
alapján döntendő el. A kapcsolattartási jogok biztosítását és az e jogok gyakorlására 
vonatkozó intézkedéseket a gyermek szokásos tartózkodási helyén hatályos jog, ez esetben a 
finn jog szabályozza. Ténykérdés, hogy a létezett-e megállapodás a petíció benyújtója és volt 
felesége között arra vonatkozóan, hogy a gyermekek szünidejüket Spanyolországban, a 
petíció benyújtójával töltsék. Továbbá a finn jog függvénye, hogy a petíció benyújtója egy 
ilyen megállapodás értelmében vagy egyéb módon kapott-e olyan kapcsolattartási jogot, mely 
lehetővé tette számára, hogy gyermekeit Spanyolországba vigye. E kérdéseket az illetékes 
finn hatóságoknak kell az ügy sajátos körülményeinek figyelembe vételével értékelniük.
Amennyiben a petíció benyújtója úgy véli, hogy a finn hatóságok helytelenül értékelték az 
ügy tényeit és/vagy helytelenül alkalmazták a finn jogszabályokat, a vonatkozó határozat 
ellen Finnországban kell fellebbeznie.

Következtetés

A petíció benyújtója által nyújtott tájékoztatás alapján úgy tűnik, hogy az általa ismertetett 
nehézségek az ügy tényeinek értékeléséből és/vagy a nemzeti – és nem a közösségi – jog 
alkalmazásából erednek.

4. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. május 11.

A Bizottságnak küldött kiegészítő dokumentumokban a petíció benyújtója azt állítja, hogy 
egy finn bíróság tévesen ítélte el őt gyermekrablás miatt, és hogy a bűnösségét kimondó 
határozattal lezáruló büntetőeljárás önkényes, valamint a hátrányos megkülönböztetés 
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tilalmának elvébe ütköző volt. A petíció benyújtója ezenkívül azt állítja, hogy a finn 
hatóságok nem tesznek semmilyen konkrét intézkedést az ő arra vonatkozó állításaira 
válaszul, melyek szerint az édesanyjuk férje zaklatja a petíció benyújtójának gyermekeit, 
különösen hogy a gyerekek még mindig az anyjukkal és a zaklatás állítólagos elkövetőjével 
élnek együtt. A petíció benyújtója végezetül azt állítja, hogy annak ellenére, hogy a 
2003/8/EK irányelvben meghatározott valamennyi követelménynek megfelel, ez idáig sem a 
finn, sem a spanyol hatóságok nem ítéltek meg számára költségmentességet.

Ami a petíció benyújtóját megillető láthatási jog gyakorlását érintő nehézségeket illeti, a 
Bizottságnak megküldött kiegészítő dokumentumok nem tartalmaznak olyan új részleteket, 
amelyek szükségessé tennék a Bizottság ezen üggyel kapcsolatos, a Petíciós Bizottságnak már 
átnyújtott észrevételeinek módosítását, vagy azokhoz további észrevételek csatolását. 

Az Európai Bizottságnak nincs felhatalmazása arra, hogy beavatkozzon az egyes tagállamok 
büntetőjogi rendszerének mindennapi működésébe. Az Európai Uniónak és az Európai
Bizottságnak a büntetőjog területén meglévő hatáskörei az Európai Unió működéséről szóló 
szerződésen (EUMSz.) alapulnak. Az említett Szerződés 72. cikke szerint a tagállamok 
felelősek a közrend fenntartásáért országukban . A petíció benyújtójának azon panaszát 
illetően, melyben azt állítja, hogy a finn hatóságok nem tesznek semmilyen konkrét 
intézkedést az ő arra vonatkozó állításaira válaszul, melyek szerint a gyermekeit anyjuk férje 
zaklatja, az Európai Bizottság nincs abban a helyzetben, hogy egy tagállam rendőrhatóságait 
egy ilyen állítással kapcsolatosan eljárás lefolytatására kérje fel, mivel szigorúan nemzeti 
hatáskörbe tartozó területről van szó.

A 2003/8/EK irányelv célja, hogy könnyítse az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést a 
határon átnyúló vonatkozású polgári ügyekben azáltal, hogy közös minimumszabályokat állít 
fel a költségmentességre vonatkozóan, továbbá hogy biztosítsa, hogy bizonyos körülmények 
között megfelelő költségmentességben részesüljenek azok a személyek, akik pénzügyi 
helyzetük folytán nem képesek az eljárás költségeinek fedezésére. A költségmentesség iránti 
kérelmek továbbításának és feldolgozásának megkönnyítése érdekében az irányelv bevezet 
továbbá bizonyos, a tagállamok által kijelölt hatóságok közötti igazságügyi együttműködést 
szolgáló eljárásokat. Az irányelv 15 napos határidőt határoz meg a költségmentesség iránti 
kérelmek tagállamok közötti átadására, és azt a kötelezettséget rója a költségmentesség iránti 
kérelmekről határozó nemzeti hatóságokra, hogy biztosítsák a kérelmező teljes körű 
tájékoztatását a kérelem feldolgozásáról. A petíció benyújtója által biztosított információk 
alapján nem lehet megállapítani, hogy ebben az ügyben akár a spanyol, akár a finn hatóságok 
nem tettek eleget ezeknek a követelményeknek. Az irányelv 12. cikkének megfelelően „a 
költségmentességet a bíróság székhelye szerinti tagállam illetékes hatósága ítéli oda, illetve 
tagadja meg”. Ezenkívül a pénzügyi forrásokra és a jogvita lényegére vonatkozó feltételeket a 
tagállamok határozzák meg. Az irányelv tagállamokban történő alkalmazásával kapcsolatos 
kérdéseket ezért az alkalmazandó nemzeti jog fényében kell vizsgálni, amely a petíció 
benyújtójának esetében a finn jog. A nemzeti hatóságok és bíróságok, és végső soron az 
Emberi Jogok Európai Bírósága felelős az egyes ügyek vizsgálatáért és az azokról való 
határozat meghozataláért, figyelembe véve az egyedi esetre vonatkozó valamennyi lényeges 
körülményt. Úgy tűnik, hogy a petíció benyújtójának költségmentességben való 
részesülésének nehézségei a nemzeti jogszabályok nemzeti hatóságok által történő 
alkalmazásához kapcsolódnak. Ennek megfelelően az Európai Bizottság az ügy e tekintetében 
sem tehet lépéseket. Ha egy költségmentesség iránti kérelmet Finnországban elutasítanak, 
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lehetőség van az elutasító határozat ellen bíróságnál fellebbezni, és a kérelmezőt 
tájékoztatással látják el a fellebbezés módjáról.

A spanyol hatóságok bármilyen, a kérelmező költségmentesség iránti kérelmét elutasító 
határozatát illetően figyelembe kell venni, hogy az irányelv csak a határon átnyúló 
vonatkozású ügyekben alkalmazandó. A nemzeti ügyekre  nézve nem létezik 
költségmentességre vonatkozó uniós jogszabály. Ezek az esetek a tagállamok hatáskörébe 
tartoznak. Ezért nincs olyan uniós szabályozási keret, amelynek alapján megvizsgálhatók 
lennének a spanyol hatóságoknak a petíció benyújtója ügyében hozott, költségmentességre 
vonatkozó határozatai.


