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RÉSZÉRE

Tárgy: Laurent Verdière francia állampolgár által az „SOS Enfants du Divorce 59-
62” nevében benyújtott 0446/2011. számú petíció az izlandi családjogi 
törvénykezésről és annak egy francia állampolgárra nézve jelentkező 
következményeiről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója felhívja a figyelmet egy Izlandon lakóhellyel rendelkező francia 
állampolgár ügyére, akinek az izlandi családjogi törvénykezés miatt nincs lehetősége arra, 
hogy a kívánt kapcsolatot fenntartsa kiskorú lányával.  A két szülő és a leánygyermek is 
francia állampolgárok, akik Izlandon rendelkeznek lakóhellyel. A petíció benyújtója kétségbe 
vonja annak a határozatnak a törvényességét, amelyet az izlandi hatóságok hoztak a házasság 
felbontásáról, valamint a házasság felbontásával kapcsolatban a szülői felügyeleti jog és a 
láthatási jog odaítéléséről.  A petíció benyújtója kifogásolja az izlandi családjogi szabályokat, 
amelyeket archaikusnak, az emberi jogokkal és az Európai Unió érvényes elveivel 
ellentétesnek tart, ezért annak biztosítására kéri az Európai Parlamentet, hogy Izlandtól 
esetleges uniós csatlakozása előtt követeljék meg jogszabályainak szükséges kiigazítását.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. szeptember 8. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. december 16.

A büntetőjogi felelősség kérdését az Európai Unión belül a házassági ügyekben és a szülői 
felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és 
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végrehajtásáról szóló 2003. november 27-i 2201/2003/EK tanácsi rendelet1 szabályozza, 
amely valamennyi tagállamra érvényes 2005. március 1. óta.

A rendelet egyik fő célja annak biztosítása, hogy a gyermek a válást követően is tarthassa a 
kapcsolatot szüleivel, még abban az esetben is, ha más tagállamban élnek. A rendelet 
megkönnyíti a láthatási jogok határokon átnyúló gyakorlását, biztosítva a valamely 
tagállamban született, láthatásról szóló ítéletek közvetlen elismerését a többi tagállamban, 
feltéve hogy azt bizonyos feltételeknek megfelelő igazolás kíséri. A rendelet csak uniós 
tagállamokra érvényes, Izlandra nézve nem kötelező. Nemzetközi szinten a petíció benyújtója 
által vázolt eset a szülői felelősséggel és a gyermekek védelmét szolgáló intézkedésekkel 
kapcsolatos együttműködésről, valamint az ilyen ügyekre irányadó joghatóságról, 
alkalmazandó jogról, elismerésről, és végrehajtásról szóló, 1996. évi Hágai Egyezmény 
hatálya alá tartozik. Izland azonban még nem írta alá az egyezményt. A Bizottság az ország 
EU-csatlakozásával kapcsolatos megbeszélések keretében kimondottan kérte Izlandot, hogy 
csatlakozzon az 1996. évi egyezményhez.

A Bizottság nem tud olyan kétoldalú szerződésről, amely Franciaország és Izland között jött 
volna létre a szülői felelősség terén született ítéletek kölcsönös elismeréséről. Ha mégis 
létezne ilyen szerződés, az abból eredő kötelezettségek érvényesítése az illetékes francia és 
izlandi hatóságok közötti bilaterális ügynek minősülne. Úgy tűnik tehát, hogy semmilyen 
nemzetközi jogszabály nem akadályozza egyik államot sem abban, hogy saját nemzeti 
jogrendje szerint gyakorolja a joghatóságot. A helyzetre érvényes nemzetközi jogszabály 
híján mindkét állam önállóan határozhatja meg, hogy milyen feltételek mellett ismeri el és 
hajtja végre a más államban szülői felelősség kérdésében született ítéleteket. Ez ellentmondó 
határozatokhoz vezethet, és kiemeli az ilyen helyzetek elkerülését célzó igazságügyi 
együttműködés fontosságát.

A láthatási joggal kapcsolatosan fent említett megjegyzések mellett a Bizottság azt is kiemeli, 
hogy azok a vádak, amelyek szerint az apa jogtalanul vitte Franciaországba, az anya pedig 
jogtalanul vitte Izlandba a gyermeket, az 1980. évi Hágai Egyezmény szerint ítélendők meg, 
amely egyezménynek Izland és Franciaország egyaránt részes fele. Erre azonban semmi sem 
utal a petíció benyújtója által továbbított dokumentációban.

A gyermek felügyeletével és a láthatási joggal kapcsolatos izlandi jogszabályokat illetően a 
Bizottság megállapítja, hogy mindeddig nem történt meg a vonatkozó szabályok uniós szintű 
harmonizálása. A fent említett rendelet csak a láthatással kapcsolatos határozatok tagállamok 
közötti elismerésére és végrehajtására vonatkozik.    

A fentiek fényében a Bizottság a hatályos jogszabályi keretben nem léphet közbe a petíció 
benyújtója érdekében.

4. A Bizottságtól kapott válasz (REV.): 2012. március 16.

A Bizottság 2011. decemberi közleményét követően a petíció benyújtója további 
információkkal szolgált a Petíciós Bizottságnak.

                                               
1 HL L 338., 2003.12.23., 1. o.
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A Bizottság alaposan megvizsgálta a kiegészítő anyagot. Úgy tűnik azonban, hogy ez nem 
tartalmaz olyan elemeket, amelyek az említett közlemény fényében megváltoztatnák a 
Bizottság álláspontját.


