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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtójának és akkori házastársának 1996-ban leánya született Olaszországban. 
1998-ban a petíció benyújtójának házastársa a gyermekkel visszatért Dániába, a házaspár 
pedig 2000-ben elvált. A gyermek rendszeresen meglátogatta apját Olaszországban. 2002-ben 
a petíció benyújtója Olaszországban keresetet nyújtott be korábbi házastársa ellen olyan 
szexuális cselekedetek miatt, amelyeket korábbi házastársa új partnerével a gyermek 
jelenlétében végzett. Ezzel párhuzamosan a Hágai Egyezményre való hivatkozással korábbi 
házastársa is keresetet nyújtott be Dániában a petíció benyújtója ellen a gyermek jogellenes 
elvitelének kísérlete miatt, és kizárólagos szülői felügyeletet kapott. A petíció benyújtójának 
megtiltották a Dánia területére való belépést, a leány és az anya titkos címet kaptak, az apa és 
lánya pedig csak megfelelő ellenőrzés mellett levelezhetett egymással. 2010-ben hatályon 
kívül helyezték a tilalmat, lányának pszichológiai vizsgálatokon kellett részt vennie, és 
amikor lánya betöltötte 14. életévét, a pszichológiai vizsgálatokon úgy nyilatkozott, hogy 
apjával csak írásban kívánja tartani a kapcsolatot. A petíció benyújtója vitatja a pszichológiai 
vizsgálatok eredményét és úgy véli, hogy a dán hatóságok nem tettek meg mindent annak 
kiderítésére, hogy lánya miért utasította el őt, és hogy a dán hatóságok az ügyben 
elsődlegesen a dán félre voltak tekintettel. A petíció benyújtója ezért ügyében az Európai 
Parlament intézkedését kéri.

2. Elfogadhatóság
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Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. november 22. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. április 30.

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 (az ún. „Brüsszel IIa. 
rendelet”) többek között közös szabályokat állapít meg a házasság felbontásával és a szülői 
felelősséggel – többek között a láthatási joggal – kapcsolatos ügyekre vonatkozó joghatóság, 
valamint az ítéletek elismerése és végrehajtása tekintetében. A „Brüsszel IIa. rendelet” 
különösen megkönnyíti a láthatási jogok határokon átnyúló gyakorlását, annak biztosítása 
révén, hogy a valamely tagállamban született ítéletet a többi tagállamban is közvetlenül 
elismerjék és végrehajtsák.

Dánia azonban a Szerződésekhez csatolt 22. jegyzőkönyv alapján 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.

A Bizottság azonban szeretné kiemelni, hogy még ha a „Brüsszel IIa. rendelet” vonatkozna is 
Dániára, a láthatási jog megadásáról és e jog gyakorlásának részleteiről nem uniós, hanem 
nemzeti – ebben az esetben a dán – jogszabályok rendelkeznek.

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.

Az 1980. évi Hágai Egyezmény 21. cikke értelmében a központi hatóságok segítségét lehet 
kérni a láthatási jogok – amelyek ebben az esetben írásbeli kapcsolatra korlátozódnak –
hatékony gyakorlásának biztosításához.

Ugyanennek az 1980. évi Egyezménynek a 4. cikke azonban előírja, hogy az Egyezmény 
hatálya megszűnik, amikor a gyermek betölti a 16 éves életkort. Mivel a petíció benyújtójának 
1996. október 16-án született lánygyermeke már 16 éves, a központi hatóságok nem kötelesek 
ebben az ügyben beavatkozni.

A fentiek alapján a Bizottság nem tud beavatkozni a petíció benyújtójának érdekében.


