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Tárgy: Marion Weilharter osztrák állampolgár által benyújtott 1078/2012. számú 
petíció gyermekének jogellenes elviteléről és a Hágai Megállapodás Dánia 
általi érvényesítéséről

1. A petíció összefoglalása

Az osztrák állampolgárságú petíció benyújtója gyermekének apja dán állampolgárságú. A dán 
bíróságok megállapították, hogy 2010-ben a petíció benyújtója illegálisan telepedett le 
gyermekével Ausztriában. A dán bíróságok ismételten kimondták, hogy a gyermekfelügyeleti 
jog az apát illeti. A petíció benyújtója nem tett eleget ennek a határozatnak. 2012 tavaszán az 
apa elrabolta a gyermeket, és visszavitte Dániába. A petíció benyújtója jogellenes gyakorlattal 
vádolja a dán bíróságokat. A petíció benyújtója panaszt nyújtott be az Emberi Jogok Európai 
Bíróságához.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. december 18. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. május 31.

A petíció benyújtója osztrák állampolgár, aki korábban Dániában élt, ahol 2006-ban gyermeke 
született egy dán állampolgártól. 2010-ben gyermekével Ausztriába költözött, és kérte az 
osztrák bíróságokat, hogy ítéljék meg számára a gyermek kizárólagos felügyeleti jogát. Ezzel 
párhuzamosan a gyermek apja a dán hatóságoktól kérte a gyermek felügyeleti jogának 
odaítélését. Az apa által a gyermekek feletti felügyeleti jogot érintő határozatok elismeréséről 
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és végrehajtásáról, valamint a felügyeleti viszonyok helyreállításáról szóló 1980. május 20-i 
európai egyezmény („az 1980. évi európai egyezmény”) értelmében Ausztriában indított 
visszaszolgáltatási eljárás sikertelen volt. Ezután saját joghatóságán belül mindkét szülő 
megkapta a gyermek feletti kizárólagos felügyeleti jogot. Az apa 2012 áprilisában, az anya 
beleegyezése nélkül Ausztriából visszavitte a gyermeket Dániába, ahol a gyermek jelenleg az 
apjánál él. A petíció benyújtója a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi 
vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezmény („az 1980. évi Hágai Egyezmény) alapján 
visszaszolgáltatási eljárást kezdeményezett. A dán bíróságok első fokon és másodfokon is 
elutasították a petíció benyújtójának a visszaszolgáltatásra irányuló keresetét. A 
felülvizsgálati kérelmeket elbíráló tanács elutasította az arra irányuló kérelmet, hogy az ügyet 
a Dán Legfelsőbb Bíróság elé terjesszék. Az Emberi Jogok Európai Bíróságán benyújtott 
korábbi panaszt elfogadhatatlannak nyilvánították, mivel az adott időpontban a petíció 
benyújtója még nem merítette ki az összes hazai jogorvoslati lehetőséget. A petíció benyújtója 
a dán hatóságokat jogellenes és önkényes intézkedéssel vádolja, és ezért az Európai Parlament 
beavatkozását kéri.  

A Bizottság észrevételei
A gyermekek szülők általi jogellenes külföldre vitelének megelőzése a gyermekek jogainak 
védelmét célzó uniós politika lényeges eleme. A Bizottság e kérdéssel mind tagállami, mind 
nemzetközi szinten foglalkozik. Harmadik országokkal fenntartott kapcsolataiban a Bizottság 
szorgalmazza az 1980. évi Hágai Egyezményhez és 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 Egyezményhez („az 1996. évi Hágai Egyezményhez”) való csatlakozást. Ausztria és 
Dánia is mindkét egyezmény részes fele.

Ami az uniós tagállamok közötti kapcsolatokat illeti, a 2201/2003/EK rendelet1 („a Brüsszel 
IIa. rendelet”) még szigorúbb szabályokat vezet be a gyermekek szülők általi jogellenes 
elvitelére vonatkozóan, és mechanizmusokat vezet be a tagállamokban párhuzamosan folyó 
eljárások és egymásnak ellentmondó határozatok elkerülése érdekében. Ez a rendelet azonban 
nem alkalmazandó Dániára a Szerződésekhez csatolt 22. jegyzőkönyvből eredő különleges 
helyzete miatt. Dánia nem vesz részt az Unió polgári igazságszolgáltatási eszközeiben, többek 
között a Brüsszel IIa. rendeletben sem. Hasonlóképpen az EU és Dánia közötti kétoldalú 
megállapodások a szülői felelősséggel és a gyermekek szülők általi jogellenes elvitelével 
kapcsolatos ügyeket sem érintik.

A petíció benyújtójának ügyére az 1980. és az 1996. évi Hágai Egyezmények és az 1980. évi 
európai egyezmény értelmében létrehozott együttműködési mechanizmusok és rendszerek 
irányadók, amely egyezmények nem uniós jogi eszközök. Mivel a petíció benyújtójának ügye 
nem az uniós jog dán hatóságok általi esetleges megsértését érinti, nem tartozik a Bizottság 
hatáskörébe.

Összegzés

A Bizottság azt javasolja a petíció benyújtója számára, hogy vegye fel a kapcsolatot a Bírák 

                                               
1 HL L 338., 2003.12.23., 1. o.
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Nemzetközi Hágai Hálózatának dán tagjával, a Koppenhágai Városi Bíróságon dolgozó 
Marianne Lund Larsen bíróval, hogy további iránymutatásokat kapjon különösen az 1980. évi 
Hágai Egyezmény szerinti visszaszolgáltatási kérelmével kapcsolatban. A Bizottságnak 
azonban nem áll módjában lépéseket tenni ebben az ügyben, mivel az hatáskörén kívül esik.


