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bánásmódról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtójának két lánya született korábbi házastársától, aki dán állampolgár. A 
házaspár és a gyerekek 2007-ig Olaszországban éltek, amikor a petíció benyújtójának 
házastársa a gyermekekkel együtt Dániába költözött arra hivatkozva, hogy beteg édesapjának 
kell gondját viselnie. Mivel később a házastársa megtagadta, hogy a gyermekekkel 
visszaköltözzön Olaszországba, a petíció benyújtója 2008-ban a Hágai Egyezmény 
értelmében keresetet nyújtott be, amelynek a dán igazságügyi hatóságok helyt adtak. A 
bíróság határozatát azonban nem hajtották végre, és ezért a petíció benyújtójának lányai 
Dániában maradtak az édesanyjukkal. 2010-ben a házaspár elvált, 2012-ben pedig a petíció 
benyújtója egyezséget írt alá arról, hogy lányai az édesanyjuknál maradhatnak, azzal a 
feltétellel, ha ő láthatási jogot kap. Ezt a megállapodást azonban nem tartották be. Mivel a 
petíció benyújtója által a dán hatóságokhoz benyújtott ismételt panaszok nem vezetettek 
eredményre, ügyében az Európai Parlament intézkedését és többek között annak vizsgálatát 
kéri, hogy a dán hatóságok miért nem a bíróság határozatai szerint jártak el, amelyek volt 
házastársát elmarasztalták a gyermekek jogellenes külföldre vitele miatt.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. november 22. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.
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3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. február 27.

„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 2201/2003/EK tanácsi rendelet többek között közös 
szabályokat állapít meg a házasság felbontásával és a szülői felelősséggel – többek között a 
kapcsolattartási joggal és a jogellenesen elvitt gyermek visszavitelére vonatkozó bírósági 
határozatokkal – kapcsolatos ügyekre vonatkozó joghatóság, valamint az ítéletek elismerése 
és végrehajtása tekintetében. 

Dánia azonban nem vesz részt az Uniónak az Európai Unió működéséről szóló szerződés III. 
részének V. címe alá tartozó polgári jogi eszközeiben, és így rá nézve a 2201/2003/EK 
rendelet nem bír kötelező erővel.

Dániát a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. 
évi Hágai Egyezmény köti. A petíció benyújtójának ügyét ezért a Hágai Egyezmény alapján 
kell vizsgálni. 

Azt illetően, hogy a visszavitelt állítólag elrendelő bírósági határozatnak nem tettek eleget: A 
petíció benyújtójának állítása szerint a keresetet a dán igazságügyi hatóságok helybenhagyták, 
ám a határozatot nem hajtották végre. Amennyiben a gyermekeket önkéntes visszavitelére 
nem került sor, a petíció benyújtójának a határozat végrehajtása érdekében a dán bűnüldöző 
hatóságokhoz kellett volna fordulnia. 

Mindazonáltal a gyermekek jogellenes elvitelével kapcsolatos kérdéseket a házasság 
felbontására irányuló eljárás során rendezték, amikor is megállapodtak arról, hogy a 
gyermekek az édesanyjuknál maradnak, az apa pedig kapcsolattartási joggal rendelkezik. Ami 
a kapcsolattartási jogra vonatkozó megállapodás be nem tartását illeti, a petíció benyújtója a 
kapcsolattartási jog tényleges gyakorlásának biztosítása érdekében az 1980. évi Hágai 
Egyezmény 21. cikke alapján az olasz központi hatóság segítségét kérheti. 

Összegzés
A fentiek értelmében a Bizottság nem avatkozhat be az ügybe.”


