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Tárgy: Marinella Colombo, olasz állampolgár által benyújtott 1614/2009. számú, 
további 134 aláírást tartalmazó petíció a külföldi állampolgároknak a német 
gyermek- és ifjúságvédelmi hivatal (Jugendamt), valamint a német 
családügyi hatóságok általi hátrányos megkülönböztetéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki német házastársával és két gyermekükkel korábban Németországban 
élt, ismerteti azokat a problémákat, amelyekbe a német gyermek- és ifjúságvédelmi hivatallal 
(Jugendamt) és a német családügyi hatóságokkal ütközött, miután 2006-ban házastársától 
különvált. A petíció benyújtója 2007-ben munkájából kifolyólag Milánóba költözött, ezt 
követően a német igazságügyi hatóságok határozata alapján megfosztották gyermekei 
láthatási jogától, akik – mivel most apjukkal élnek – semmilyen kapcsolatban nem állnak az 
olasz kultúrával és Olaszországban élő családjukkal. A petíció benyújtója hangsúlyozza, hogy 
az említett ügyben nem csak az emberi jogokról szóló európai egyezményt, hanem egy sor 
alapvető uniós alapelvet is megsértenek. Hivatkozik a Petíciós Bizottság által 2008-ban az 
egyes tagállamok gyermek- és ifjúságvédelmi szervei, név szerint a németországi Jugendamt 
által hozott állítólagos diszkriminatív és önkényes intézkedésekről kidolgozott 
munkadokumentumra, továbbá arra, hogy az ebben megfogalmazott ajánlásokat a német 
hatóságok nem veszik figyelembe. Ezért arra kéri a Petíciós Bizottságot, hogy avatkozzon 
közbe.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. február 19. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.
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3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. június 24.

A petíció benyújtója olasz állampolgár, aki német házastársával és két gyermekükkel 
korábban Németországban élt, panasz tesz a német hatóságok jogellenes bánásmódja miatt, 
amelyet a házastársától 2006-ban történt különválása óta kénytelen elszenvedni. 

A petíció benyújtója szerint a válás bírósági eljárása során, 2007 elején, a német gyermek- és 
ifjúságvédelmi hivatal félként belépett a peres eljárásba.  Ez a beavatkozás nem a bíróság 
kérésére történt. A petíció benyújtója jelzi, hogy házastársával megegyeztek gyermekek feletti 
felügyeleti jogról. 

A petíció benyújtója úgy véli, hogy német gyermek- és ifjúságvédelmi hivatal beavatkozása 
ellentétes az európai joggal. Azt is sérelmezi, hogy 18 hónapig csak tartásdíj minimális 
összegét kapta, mivel a férje az eljárás során késve nyújtotta be hiánytalan jövedelmi 
nyilatkozatát. 

2008 elején a petíció benyújtója tájékoztatta a német bíróságot, hogy Olaszországban 
munkahelyet kínáltak neki.  Ezt követően a német bíróság számos szakértői értékelést 
készíttetett annak megállapítása érdekében, hogy az ilyen költözés a petíció benyújtója két 
fiának legjobb érdekét szolgálja-e. A petíció benyújtója sérelmezi, hogy nem engedélyezték 
számára, hogy saját nyilatkozatát eljuttassa a bíróság által kijelölt szakértőkhöz, és a 
szakértők nem vették figyelembe véleményét a bíróságnak szóló jelentésük kidolgozásakor.  
Azt állítja, hogy ily módon megtagadták tőle a tisztességes tárgyaláshoz való jogot. A 
szakértők megállapították, hogy Németország és Olaszország között túlzottan nagyok a 
kulturális különbségek, és hogy a gyerekek személyiségének nem szoros része az olasz 
kultúra, továbbá a Olaszországhoz való kötődésük sem különösképpen erős. A petíció 
benyújtója szerint semmi sem támasztja alá ezeket a következtetéseket.

Állítása szerint a bírósági eljárás során fiai kifejezték azon kívánságukat, hogy Olaszországba 
szeretnének költözni. A bíróság ezután úgy döntött, hogy az apa nem képes gondoskodni a 
gyerekekről, és a gyerekeknek édesanyjukkal kell maradniuk. A német fellebbviteli bíróság 
elrendelte, hogy az anyának a gyermekeivel kell maradnia Németországban, mert az anya 
szabad mozgáshoz joga másodlagos a gyermekek érdekéhez képest. 

A petíció benyújtója úgy határozott, nem fellebbez a legfelsőbb bíróságnál e döntés ellen.  

2008 szeptemberében a petíció benyújtóját felvették az Interpol listájára, hogy 
megakadályozzák, hogy elhagyja Németországot. A petíció benyújtója nem tudott erről, és 
amikor elköltözött Olaszországba, európai elfogatóparancsot adtak ki ellene. 

Olaszországba való visszatérésekor az olasz bíróságon eljárás indult ellene a gyermekek 
Németországba való visszavitele érdekében.  2008. november 28-án a bíróság arról 
tájékoztatta a petíció benyújtóját, hogy 2008. december 2-án kerül sor a bírósági 
meghallgatásra. A petíció benyújtója kifogásolja, hogy nem ismerte azoknak a 
dokumentumoknak a tartalmát, amelyeket a német hatóságok az olasz bírósághoz 
benyújtottak. Mindössze 3 napot kapott arra, hogy írásos nyilatkozatot készítsen a bíróság 
számára. Azt állítja, hogy az ügyvédje által megírt nyilatkozat nem volt kedvező rá nézve, 
továbbá kifogásolja, hogy az eljárás során felhasznált dokumentumok fordítása nem volt 
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pontos. 

December 9-én az olasz bíróság elrendelte a két gyermek Németországba való visszatérését. 

Ekkor közvetítési eljárás vette kezdetét. Az eljárás során mindkét fél ügyvédjei megállapodást 
írtak alá, amelynek értelmében a két gyermek felügyeleti jogát az anyára ruházták, és 
kijelentették, hogy a gyermekeknek Olaszországban kell maradniuk.  Ezt a megállapodást 
eljuttatták az olasz bírósághoz. Néhány héttel később a petíció benyújtójának férje által 
megbízott ügyvéd arról tájékoztatta a bíróságot, hogy a közvetítési eljárás sikertelen volt, és 
hogy a gyermekeknek azonnal vissza kell térniük Németországba. A petíció benyújtója azt 
állítja, hogy e bejelentést követően az ügyész kivette a gyerekeket az iskolából, és 
elszállíttatta őket Németországban tartózkodó édesapjukhoz. A petíció benyújtóját nem 
tájékoztatták az olasz hatóságok e döntéseiről és intézkedéseiről. 

A petíció benyújtója jelenleg nem láthatja gyermekeit. A német hatóságok nem engedélyezik, 
hogy kapcsolatba lépjen gyermekeivel. A petíció benyújtója azt állítja, hogy még korábban 
olyan személyként szerepelt az Interpol jegyzékében, aki nem hagyhatja el Németországot; 
ezt most megváltoztatták, és Olaszországot nem hagyhatja el. Az országelhagyási tilalmat a 
német hatóságok adták ki annak megakadályozása érdekében, hogy közelebb kerüljön 
gyermekeihez.

Végül a petíció benyújtója azt állítja, hogy a német hatóságok megsértették az emberi jogok 
és alapvető szabadságok védelméről szóló egyezmény 6., 13., 8. és 14. cikkét, az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés által biztosított szabad mozgáshoz való jogát, valamint a 
gyermekek jogairól szóló ENSZ-egyezmény 29. cikkét.

A petíció benyújtója arra kéri az Európai Parlament Petíciós Bizottságát, hogy szólítsa fel 
Németországot azoknak a jogszabályoknak és egyezményeknek a betartására, amelyeknek 
részes fele, ezenkívül juttassa vissza fiait Olaszországba, és szüntesse meg a petíció 
benyújtójával szemben alkalmazott megkülönböztetést.

A petíció benyújtója tájékoztatást kér arra vonatkozóan, hogy a „család” és a „családi egység” 
fogalmát helyesen értelmezik-e Németországban, mivel e fogalmak nem biztosítják, hogy 
mindkét szülő felügyeleti joggal rendelkezzen. 

Azt állítja továbbá, hogy a gyermekeivel kapcsolatos eljárásokban a német gyermek- és 
ifjúságvédelmi hivatal nem a gyermekek legjobb érdekét szolgálva cselekedett, hanem inkább 
a német közösség gyermekekkel kapcsolatos kérdésekben meglévő érdekeit szolgálta.

A petíció benyújtója egy kiegészítő dokumentumot is benyújtott, amelyben panaszt tesz a 
német gyermek- és ifjúságvédelmi hivatalnak a bírósági eljárásban történő részvétele miatt. 

A petíció benyújtója azt állítja, hogy a német gyermek- és ifjúságvédelmi hivatal befolyásolja 
a bíróság döntéseit és beavatkozik azokba, ezzel német politikai érdekeket védelmezve.  A 
ítéleteket a német politikai érdekeket szem előtt tartva hajtja végre. A hivatal a német szülő 
jogi képviselőjeként lép fel a külföldi szülővel szemben, és saját kezdeményezésére 
fellebbezhet a bíróságok határozatai ellen. A petíció benyújtója szerint a német gyermek- és 
ifjúságvédelmi hivatal működése összeegyeztethetetlen az európai családjogi elvekkel, és a 
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német családjog értelmében meghozott közigazgatási határozatok az európai rendeletek és a 
nemzetközi egyezmények alapján semmisnek minősülnek. 

A petíció benyújtója úgy véli, hogy a német szövetségi kormány akkor tartja be nemzetközi 
kötelezettségeit, ha nem biztosít közigazgatási vagy igazságügyi hatásköröket a német 
gyermek- és ifjúságvédelmi hivatal számára. 

A petíció benyújtója azt kéri, hogy a 2201/2003/EK és a 4/2009/EK rendelet értelmében 
függesszék fel a német hatóságok döntéseinek elismerését. Mindez addig maradjon 
érvényben, amíg az európai bíróságok és a nemzetközi szervek meg nem bizonyosodnak 
afelől, hogy a német gyermek- és ifjúságvédelmi hivatal felhagyott a bírásági eljárásokba 
történő állítólagosan jogtalan beavatkozással.

Az Európai Uniót létrehozó szerződés és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 
szerint az Európai Uniónak semmilyen hatásköre nincs arra, hogy olyan kérdésekbe 
beavatkozzon, amelyek nem érintik az európai jogot. A petíció benyújtója által ismertetett 
ügyben a német gyermek- és ifjúságvédelmi hivatal a német családjogot alkalmazta, nem az 
uniós jogot. A gyermekekre vonatkozó uniós családjog közös joghatósági szabályokra, 
valamint az ítéletek más tagállamokban történő elismerésére és végrehajtására korlátozódik. A 
2201/2003/EK rendelet1 (a „Brüsszel IIa. rendelet”) a legfontosabb jogi eszköz e téren. Sem a 
Brüsszel IIa. rendelet, sem pedig az azt végrehajtó német jogszabály nem biztosít a német 
gyermek- és ifjúságvédelmi hivatal számára különleges szerepet e jogi eszköz 
alkalmazásában. A Bizottság figyelemmel kíséri Brüsszel IIa. rendelet helyes alkalmazását a 
tagállamokban. Ha a német gyermek- és ifjúságvédelmi hivatal alkalmazni kívánja a 
rendeletet, a Bizottság minden egyes esetben, amelyre felhívják a figyelmét, gondosan 
megvizsgálja majd, hogy a hivatal intézkedései összhangban vannak-e a Szerződésekben és az 
Európai Unió Alapjogi Chartájában meghatározott alapvető jogokkal.

A petíció benyújtója szerint a német bíróság határozata korlátozza a szabad mozgáshoz való 
jogát. Emellett sérelmezi, hogy nevét felvették az Interpol jegyzékébe, hogy 
megakadályozzák, hogy elhagyja Olaszországot. A Bizottság rámutat, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 21. cikkének (1) bekezdése kimondja, hogy a Szerződésekben és 
a végrehajtásuk érdekében hozott intézkedésekben megállapított korlátozásokkal és 
feltételekkel minden uniós polgárnak joga van a tagállamok területén való szabad mozgáshoz 
és tartózkodáshoz. Az alkalmazandó korlátozásokat és feltételeket a 2004/38/EK irányelv 
tartalmazza2. 

A 2004/38/EK irányelv VI. fejezete értelmében a tagállamok – közrendi, közbiztonsági vagy 
közegészségügyi okokból – korlátozhatják az uniós polgárok azon jogát, hogy az adott 
tagállam területét elhagyják vagy oda belépjenek. A közrendi vagy közbiztonsági okokból 
hozott intézkedéseknek meg kell felelniük az arányosság elvének, és kizárólag az érintett 
egyén személyes magatartásán alapulhatnak. Az érintett egyén személyes magatartása valódi, 
közvetlen és kellően súlyos veszélyt kell, hogy jelentsen a társadalom valamely alapvető

                                               
1 HL L 338., 2003.12.23, 1. o.
2 Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i 2004/38/EK irányelve az Unió polgárainak és 
családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról (HL L 158., 
2004. április 30., 77. o.).
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érdekére.

A szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jog az EU alapját képező elvek egyike, 
következésképpen az ezt a szabadságot meghatározó rendelkezéseket tágan kell értelmezni; az 
ettől az elvtől való eltérést ugyanakkor szigorúan kell értelmezni, az uniós jog általános 
elveivel, különösen az arányosság elvével összhangban.

A szabad mozgásra vonatkozó uniós szabályokat a különösen az Európai Unió Alapjogi 
Chartája által elismert alapvető jogok tekintetében is alkalmazni kell. Egyéni esetekben a 
gyermek legjobb érdekének védelméhez kapcsolódó komoly okok indokolhatják a szabad 
mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogtól való eltérést, feltéve hogy a szabad mozgásra 
vonatkozó uniós szabályok biztosítékait megfelelően betartják. A Bizottság ebben a 
helyzetben nem tudja értékelni, hogy az ismertetett ügyben ez az eset áll-e fenn.

Ami a petíció benyújtójának az olasz bíróság előtt folytatott eljárással szembeni ellenvetéseit 
illeti, a Bizottság hangsúlyozza, hogy a bíróságnak a Brüsszel IIa. rendelettel összhangban 
kell eljárnia. Gyermekek jogellenes elvitele esetén a gyermek visszavitelére vonatkozó 
rendelkezésekkel összhangban annak a bíróságnak, amelyhez a gyermek visszavitele iránti 
kérelmet nyújtanak be, a lehető leggyorsabban kell eljárnia a kérelemmel kapcsolatban 
igénybe véve a nemzeti jogában rendelkezésre álló leggyorsabb eljárásokat. A bíróság –
amennyiben rendkívüli körülmények nem gátolják meg – a kérelem benyújtását követően 
legkésőbb hat héten belül határozatot hoz1. 

A petíció benyújtója az általa benyújtott kiegészítő dokumentumban azt kéri, hogy a német 
bíróság által a szülői felelősség és a gyerektartás ügyében hozott azon határozatokat, amelyek 
olyan eljárásokban születtek, amelyekben a német gyermek- és ifjúságvédelmi hivatal is részt 
vett, ne ismerjék el és ne hajtsák végre más tagállamokban. Ez a jelenlegi ügyben nem tűnik 
relevánsnak, mivel a petíció szövege szerint a másik szülő gyakorolja a felügyeleti jogot a két 
gyermek felett a gyermekek szokásos tartózkodási helyén, és a német bíróság nem hozott 
döntést a gyerektartásról. Más szóval, ebben az ügyben nincs olyan német bírósági döntés, 
amelyet el kellene ismerni vagy végre kellene hajtani más tagállamokban.

A petíció benyújtója kifogásolja, hogy a gyermekeivel kapcsolatos eljárásokban a német 
gyermek- és ifjúságvédelmi hivatal nem a gyermek legjobb érdekét szolgálva cselekedett. Az 
Európai Unió Alapjogi Chartájának 24. cikke és a gyermekek jogairól szóló ENSZ-
egyezmény értelmében a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a gyermekekkel kapcsolatos 
tevékenységükben a gyermek mindenek fölött álló érdekének kell az elsődleges szempontnak 
lennie. A nemzeti bíróságok vannak a legjobb helyzetben ahhoz, hogy egyéni esetekben 
értékeljék a gyermek legjobb érdekének elve alkalmazását.

Az Európai Uniót létrehozó szerződés és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 
szerint az Európai Uniónak semmilyen hatásköre nincs arra, hogy olyan kérdésekbe 
beavatkozzon, amelyek nem érintik az európai jogot. Ami a petíció benyújtójának azon 
állítását illeti, hogy a válás és a szülői felelősséggel kapcsolatos eljárások során megsértették 

                                               
1 A házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok 
elismeréséről és végrehajtásáról, illetve az 1347/2000/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2003. 
november 27-i 2201/2003/EK tanácsi rendelet 11. cikke.
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az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló egyezmény 6., 13., 8. és 14. 
cikkét, ez a kérdés a tagállamok kizárólagos hatáskörébe tartozik. A petíció benyújtójának 
nemzeti szinten kell jogorvoslatot kérnie. A nemzeti szinten rendelkezésre álló jogorvoslati 
lehetőségek kimerítése után ügyével az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordulhat.

Mindazonáltal az a határozat, amelynek értelmében a petíció benyújtója nem hagyhatja el 
Németországot, majd az a későbbi határozat, amely Olaszország elhagyását tiltja meg, a fent 
említett arányosság elve alapján vizsgálatot érdemel. A Bizottság jelenleg e határozatok 
részletes ismertetésére vár, hogy az említett módon megvizsgálhassa azokat.


