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Tárgy: Enrique Arraiz Curbelo spanyol állampolgár által benyújtott 1414/2010. 
számú petíció a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó 
eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és 
végrehajtásáról szóló, 2003. november 27-i 2201/2003/EK tanácsi rendelet 
vélt hiányosságairól

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója úgy véli, hogy 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-ei 
2201/2003/EK tanácsi rendeletnek komoly hiányosságai vannak. A hiányosságok között 
megemlíti többek között, hogy a rendelet nem szankcionálja azokat, akik az egyik szülőt a 
gyermek jogellenes visszatartásával vagy külföldre vitelével hamisan megvádolják, továbbá 
nem tartja tiszteletben az ártatlanság vélelmét.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. február 23. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. június 10.

A petíció

A Bizottság ki szeretné emelni, hogy a petíció benyújtójának korábbi, 1565/2008. számú 
petíciója ugyanezt a kérdést érintette: a petíció benyújtója azt kifogásolta, hogy egy 
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finnországi bíróság hamis vád alapján, helytelenül ítélte el őt a gyermek jogellenes elvitelének 
bűntette miatt, és az ítélethez vezető büntetőeljárás önkényes és megkülönböztető volt. A 
Bizottság megvizsgálta a 1565/2008. számú petíciót, és nem találta jelét az uniós jog 
megsértésének. Következésképpen a Bizottságtól kapott válasz alapján a Petíciós Bizottság a 
1565/2008. számú petíciót lezárta.

A petíció benyújtója a szóban forgó üggyel kapcsolatban 2009 óta jelentős számú levelet 
küldött a Bizottság különböző szolgálataihoz. A Bizottság minden alkalommal azt a 
következtetést vonta le, hogy nem állapítható meg az a tény, hogy a finn vagy a spanyol 
hatóságok az uniós jogot megsértve jártak volna el. A Bizottság azt tanácsolta a petíció 
benyújtójának, hogy az érintett tagállamokban számára elérhető jogorvoslati lehetőségekhez 
folyamodjon.

A petíció benyújtója következő petíciójában azt a kérdést teszi fel, hogy az Európai Unió 
milyen lépéseket szándékozik tenni annak érdekében, hogy ne illessék a gyermekük 
jogellenes elvitelének hamis vádjával azokat a szülőket, akik olyan tagállam állampolgárai, 
amely eltér a család szokásos tartózkodási helye szerinti tagállamtól. Egyúttal bírálja a 
2201/2003/EK rendeletet, arra hivatkozva, hogy az nem nyújt megfelelő védelmet a külföldi 
állampolgárságú, felügyeleti joggal nem rendelkező szülők számára.

A Bizottság megjegyzései a petícióval kapcsolatban

A Bizottság szeretné felhívni a Petíciós Bizottság figyelmét a 1565/2008. számú petícióval 
kapcsolatos közleményeire.

A 2201/2003/EK rendelet olyan jogi aktus, amely a polgári ügyekben folytatott igazságügyi 
együttműködést szabályozza. A Bizottság nem látja szükségesnek, hogy lépéseket tegyen a 
gyermekük jogellenes elvitelével hamisan megvádolt szülők védelme érdekében. Az, hogy 
történt-e jogellenes elvitel, a felügyeleti jogra vonatkozó, alkalmazandó rendelkezések alapján 
döntendő el. A felügyeleti jog megszerzését és az e jogok gyakorlására vonatkozó 
rendelkezéseket a gyermek szokásos tartózkodási helyén hatályos törvény szabályozza. A 
gyermek szokásos tartózkodási helye szerinti illetékes nemzeti hatóság feladata megállapítani, 
hogy a felügyeleti joggal nem rendelkező szülő megszegte-e a másik szülő felügyeleti jogát, 
figyelembe véve minden egyes eset speciális körülményeit. Amennyiben a felügyeleti joggal 
nem rendelkező szülő úgy véli, hogy a szóban forgó hatóságok nem megfelelő módon 
értékelték az üggyel kapcsolatos tényeket, mivel hamis bizonyítékokkal félrevezették őket 
és/vagy nem megfelelően alkalmazták a nemzeti jogot, a szülőnek javasolt az ítélet ellen az 
érintett tagállamban fellebbeznie.

Az Európai Unióról szóló szerződés 6. cikkének (1) bekezdése az Európai Unió Alapjogi 
Chartájának ugyanolyan jogi értéket tulajdonít, mint a Szerződéseknek. A 2201/2003/EK 
rendelet 33. preambulumbekezdése kifejezetten kimondja, hogy a rendelet elismeri az 
alapvető jogokat és betartja a Charta elveit. A Charta 51. cikke (1) bekezdésének első 
mondata szerint a Charta rendelkezéseinek címzettjei a tagállamok, amennyiben az Unió jogát 
hajtják végre. Ennek megfelelően a tagállami hatóságoknak, amennyiben a 2201/2003/EK 
rendelet rendelkezéseit hajtják végre, biztosítaniuk kell a felügyeleti joggal nem rendelkező, 
külföldi állampolgárságú szülő alapvető jogainak tiszteletben tartását, amint azt a Charta, és 
különösen a megkülönböztetés tilalmának a 21. cikk (2) bekezdésében rögzített alapelve 
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előírja.

Amennyiben a petíció a felügyeleti joggal nem rendelkező szülő büntetőjogi védelmére 
vonatkozik, meg kell említeni, hogy polgári jogi eszközként a 2201/2003/EK rendelet 
egyáltalán nem rendelkezik arról, hogy egy gyermek jogellenes elvitele egyúttal 
bűncselekménynek minősül-e. A 2201/2003/EK rendelet ugyanígy a gyermekrablás hamis 
vádjának büntetőjogi szankcióira sem tér ki. Az, hogy a szülő, aki jogellenesen elviszi 
gyermekét vagy szülői gyermekrablás bűntettével hamisan megvádolja a másik szülőt, 
büntetőjogi felelősséggel tartozik-e, az egyes tagállamok anyagi büntetőjogától függ. Ezzel 
összefüggésben a Bizottság szeretné kiemelni, hogy a gyermek jogellenes elvitele nem 
minden tagállamban minősül bűncselekménynek.

Amennyiben a tagállami hatóságok a nemzeti anyagi büntetőjogot alkalmazzák, az érintett 
tagállam feladata biztosítani azt, hogy a hatóságok döntései összhangban legyenek az alapvető 
jogokkal, beleértve a megkülönböztetés tilalmának elvét is. A Bizottság nyomon követte a 
2201/2003/EK rendelet gyakorlati alkalmazását a tagállamokban, és nem talált arra utaló 
bizonyítékot, hogy a gyermekek jogellenes elvitelének bűntettével történő hamis vádalmazás 
elterjedt és sürgető probléma lenne. Következésképpen a Bizottság nem látja annak szükségét, 
hogy bármilyen javaslat szülessen egy uniós szintű büntetőjogi jogszabály elrendeléséről a 
gyermekek jogellenes elvitelének hamis vádjait illetően.

Következtetés

A Bizottság nem látja annak szükségét, hogy a petíció benyújtója által felvetett kérdésekben 
uniós szinten intézkedjen.


