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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója 2005-ben Dániában házasságot kötött egy dán állampolgárral, majd 
2009-ben a Fülöp-szigeteken – ahol a házaspár akkoriban lakóhellyel rendelkezett –
megszületett gyermekük. 2010-ben a petíció benyújtójának házastársa úgy döntött, hogy 
visszaköltözik Dániába, 2011-ben pedig a petíció benyújtója is vízumot kapott és követte őt 
közös gyermekükkel a családegyesítés megvalósítása érdekében. A házaspár kapcsolata 
időközben megromlott, és házastársa megtagadta jóváhagyását ahhoz, hogy a petíció 
benyújtója fiukkal elhagyja Dániát. Harmadik országbeli állampolgárként a petíció benyújtója 
nehéz helyzetben van, mi több, a dán igazságügyi hatóságok kimondták, hogy a közös 
gyermek ügyében nem a dán, hanem a Fülöp-szigeteki bíróságok rendelkeznek joghatósággal, 
így a petíció benyújtója jelenleg jogi vákuumba került. A gyermek az apjánál és annak 
családjánál tartózkodik, akik csak heti 8 óra láthatást biztosítanak részére. A petíció 
benyújtója, aki attól fél, hogy nem fog állandó tartózkodási engedélyt kapni Dániában, 
ügyében az Európai Parlament közbenjárását kéri a dán hatóságoknál annak érdekében, hogy 
kiutat találjanak ebből a tarthatatlan helyzetből.

2. Elfogadhatóság

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

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. június 28.
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„A petíció benyújtója, egy Fülöp-szigeteki állampolgár, 2005-ben Dániában házasságot kötött 
egy dán állampolgárral. Egy ideig az Egyesült Államokban, majd a Fülöp-szigeteken éltek, 
ahol született egy gyermekük. 2011 végén úgy döntöttek, hogy visszatérnek Dániába, és 
családegyesítésért folyamodtak. A petíció benyújtója azonban csak 28 napos vízumot kapott, 
mivel a családegyesítési vízum megszerzésének egyik feltétele a dán nyelvvizsga.

A petíció benyújtójának már egy ideje kételyei voltak a házasságával kapcsolatban és 
vonakodott a Dániába költözéstől, azonban a házastársak végül abban egyeztek meg, hogy 
Dániába mennek egy két hetes szabadságra, melyet a gyermek az apjával és annak családjával 
tölthet, és amelyet arra használnak fel, hogy megvitassák a válás kérdését. Dániába való 
megérkezésük után azonban az apa nem adta vissza a gyermeket, mert nem akarta, hogy 
visszatérjen a Fülöp-szigetekre.

A petíció benyújtója – számos adminisztratív eljárás ellenére – azóta sem kapta vissza a fiát. 
Nincs munkavállalási engedélye, nincs egészségbiztosítása és még az sem biztos, hogy kap 
majd tartózkodási engedélyt Dániában.

A Bizottság észrevételei 

Gyermekfelügyelet: Nem alkalmazható a 2201/2003/EK tanácsi rendelet vagy az 1996. évi 
hágai egyezmény 

A 2201/2003/EK tanácsi rendelet a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó 
eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szól, de 
csak a tagállamok közötti joghatóságot határozza meg. Mindazonáltal ez a rendelet nem 
alkalmazható Dániában, mivel e tagállam nem vesz részt az Uniónak az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés III. részének V. címe alá tartozó polgári jogi eszközeiben, 
amelyek a szabadságon, a biztonságon és a jogok érvényesülésén alapuló térségről szólnak, 
amelyekre vonatkozóan a teljes kívülmaradás mellett döntött.

A szülői felelősséggel és a gyermekek védelmét szolgáló intézkedésekkel kapcsolatos 
együttműködésről, valamint az ilyen ügyekre irányadó joghatóságról, alkalmazandó jogról, 
elismerésről és végrehajtásról szóló, 1996. október 19-i Hágai Egyezmény (a továbbiakban: 
az 1996. évi Hágai Egyezmény) határozza meg a szülői felügyelettel kapcsolatos ügyekben 
érvényes nemzetközi joghatóságot. Ez azonban szintén nem alkalmazható ebben az esetben, 
tekintve, hogy a Fülöp-szigetek nem csatlakozott ehhez az egyezményhez.

Ennélfogva a dán bíróságok gyermekfelügyeleti, illetve láthatási jogra vonatkozó 
joghatóságának kérdését a dán nemzeti jog határozza meg. 

Vízum és tartózkodási engedély: Nem alkalmazható a szabad mozgáshoz való jogról szóló 
2004/38/EK irányelv és a családegyesítésről szóló 2003/86/EK irányelv 

A 2004/38/EK irányelv1 szabályozza az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok 
területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogát. Ez az irányelv akkor 

                                               
1 http://ec.europa.eu/justice/citizen/move-live/index_en.htm .
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alkalmazandó, ha egy uniós polgár más tagállamba költözik, és ott tartózkodik, valamint –
többek között – az uniós polgárok harmadik országbeli családtagjainak beutazóvízumával és 
tartózkodási engedélyével foglalkozik.
A Bizottság rendelkezésére álló információk alapján úgy tűnik azonban, hogy a szóban forgó 
ügyben nem áll fenn a más tagállamba költözés, illetve ott tartózkodás esete. A 2004/38/EK 
irányelv tehát nem alkalmazható, és a petíció benyújtója vízumügyének megoldásában, illetve 
a dániai tartózkodási engedély megszerzésével kapcsolatos esetleges nehézségeknél nem 
hivatkozhat annak előírásaira.
A 2003/86/EK1 irányelv célja pedig, hogy meghatározza, milyen feltételekkel gyakorolhatják 
a családegyesítési jogot a tagállamok területén jogszerűen tartózkodó harmadik országbeli 
állampolgárok. 

Ezenkívül, ahogy a fentiekben említettük, Dánia az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés III. része V. címére vonatkozóan – amelynek értelmében ezt az irányelvet 
elfogadták – a kívülmaradás mellett döntött. Ezért a szóban forgó esetben csak a nemzeti jog 
alkalmazható.

Összegzés
Jelen ügyben egyetlen uniós rendelet sem alkalmazható, mivel Dánia a szabadságon, a 
biztonságon és a jogok érvényesülésén alapuló térségre vonatkozó, az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés III. része V. címénél a kívülmaradás mellett döntött. Kizárólag a 
dán jog alkalmazható, ezért a Bizottságnak nincs lehetősége arra, hogy segítséget nyújtson a 
petíció benyújtójának. 

A Bizottság megjegyzi azonban, hogy Dánia tagja az emberi jogok európai egyezményének és 
ezért tiszteletben kell tartania valamennyi abban foglalt alapvető jogot, különösképpen a 
családi élethez való jogot.”

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0086:EN:NOT. 


