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Tárgy: Bernd Leinberger német állampolgár által benyújtott 1402/2011. számú 
petíció házasságon kívül született fia láthatásával és a fiával szemben fennálló 
tartási kötelezettségeivel kapcsolatban a német és szlovák bíróságok által 
hozott határozatokról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtójának 2008-ban házasságon kívül született fia egy szlovák állampolgártól. 
Az anya közös gyermekükkel 2009-ben visszatért Szlovákiába. Az illetékes bíróságok 
mindkét országban elutasították a gyermek jogellenes külföldre vitele miatt benyújtott 
panaszát, illetve a közös szülői felügyeleti jog iránt előterjesztett igényét. A petíció benyújtója 
szerint ezenkívül aránytalanul magas a tartásdíj összege, amelynek megfizetésére a szlovák 
bíróság kötelezte. A petíció benyújtója azt is kifogásolja, hogy a Szlovákiában folyó peres ügy
során nem kapott támogatást sem a tolmácsolás, sem a fordítások területén, és rámutat, hogy 
ez ellentétes a hatályos uniós szabályokkal. A petíció benyújtója ezért ügyében az Európai 
Parlament intézkedését kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. április 24. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. augusztus 30.

Az uniós családjogi eszközök a joghatósággal, az alkalmazandó joggal, a határokon átnyúló 
elismeréssel és végrehajtással kapcsolatban felmerülő kérdések esetén alkalmazandók, vagyis 
akkor, ha ez egyik tagállam igazságügyi hatóságának határozatát egy másik tagállamban kell 
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végrehajtani. A petíció benyújtója szerint az ő esetében a szlovák igazságügyi hatóságok a 
szülői felelősség és a tartással kapcsolatos vita ügyében is meghozták határozatukat, melyeket 
a petíció benyújtója kedvezőtlennek ítélt. 

Jelenleg a házassági jogi ügyekben és a szülői felelősséggel kapcsolatos ügyekben a 
joghatóságról, az ítéletek elismeréséről és végrehajtásáról szóló 2201/2003/EK tanácsi 
rendelet („a Brüsszel IIa. rendelet”) a legfőbb uniós jogi eszköz a családjoggal kapcsolatos 
polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés területén. A Brüsszel IIa. rendelet 
többek között előírja a felügyeleti és hozzáférési jogokról szóló határozatok kölcsönös 
elismerését. A rendelet hatálya kiterjed a szülői felelősséggel kapcsolatos valamennyi 
határozatra, attól függetlenül, hogy a szülők házasok vagy azok voltak-e. A szóban forgó 
esetben a felügyeletről szlovák határozat született, amelyet a Szlovák Köztársaságban 
hajtanak végre, így ez a helyzet nem tartozik a Brüsszel IIa. rendelet hatálya alá. 

A tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok 
elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttműködésről szóló 
2008. december 18-i 4/2009/EK rendelet 2011. július 18-án lépett hatályba. A petíció 
benyújtójának ügye 2009-ben – tehát még a rendelet hatálybalépése előtt – kezdődött. A 
rendelet hatékony keretet biztosít nem csak a tartással kapcsolatos követelések Európai Unión 
belüli behajtásához, de a tartásdíj összegének megállapításához és módosításához is. A 
tagállamok úgynevezett „központi hatóságokat” jelöltek ki a polgárok tartási ügyekben való 
támogatására. 

A polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés területére vonatkozó uniós jog nem 
kötelezi a tagállamokat, hogy a bírósági eljárások során tolmácsolást és fordítást 
biztosítsanak. Ezért ezek a szabályok az általánosan alkalmazandó jogi támogatási rendszer 
függvényében a tagállamok hatáskörébe tartoznak.

Következtetés

A fentiek fényében és mivel a petíció által érintett kérdésekben – különösen a tagállamokban 
folytatott polgári peres ügyek bírósági eljárásai során biztosított fordítói és tolmácsolási 
szolgáltatás tekintetében – nincsenek uniós szabályok, a Bizottság úgy véli, hogy nem 
avatkozhat be ebben a kérdésben. A Bizottság azt tanácsolja a petíció benyújtójának, hogy 
jogait a nemzeti jog által biztosított jogorvoslati lehetőségek révén érvényesítse.


