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Tárgy: Orosz Krisztina magyar állampolgár által benyújtott 1390/2012. számú 
petíció egy határokon átnyúló ügyben a szülői felügyeleti jogról hozott 
bírósági ítélet végrehajtásáról és alapvető jogainak állítólagos megsértéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója elmondja, hogy 1999-ben házasságot kötött egy ír állampolgárral, akitől 
2006-ban elvált. A 2000-ben Franciaországban született lányuk feletti szülői felügyeleti jogot 
az édesanya kapta meg, míg az apa láthatási jogot kapott. A petíció benyújtója 2007-ben 
lányával együtt visszatért Magyarországra, mivel az apa szexuálisan és fizikailag bántalmazta 
gyermekét. A gyermek édesapja ezt követően a petíció benyújtója és a lánya távollétében 
sikeresen eljárást indított Franciaországban, amelynek eredményeként megítélték számára a 
felügyeleti jogot. Miután a magyarországi egri bíróság nem ismerte el az ítéletet, a gyermek 
édesapja sikerrel kiadatási eljárást indított. 2011-ben a rendőrség kényszer alkalmazásával 
elvitte a gyermeket Magyarországról és elfogadhatatlan körülmények között egy párizsi 
pszichiátriai osztályra szállították. A petíció benyújtója 14 hónapja nem kapott hírt a lányáról; 
valamennyi levelét visszaküldik.

A petíció benyújtója szerint súlyosan megsértették az ő és lánya jogait; ezzel összefüggésben 
az Alapjogi Chartára és 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 rendeletre 
hivatkozik.

2. Elfogadhatóság
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Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. február 28. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. június 28.

A petíciót benyújtó magyar állampolgár arról számol be, hogy miután lányát Franciaországból 
Magyarországra költöztette, a magyar hatóságok 2008-ban jogerős végzést adtak ki a 
gyermek visszaviteléről Franciaországba, a gyermek édesapjának kérésére. A gyermek 
Franciaországba való visszavitelével, többek között a magyarországi végrehajtás 
körülményeivel kapcsolatban emel panaszt. Leírja, hogy lányát Franciaországba való 
visszavitele, 2011 szeptembere óta először pszichiátriai megfigyelés alá helyezték 
Franciaországban, majd nevelőszülőknél helyezték el. Az anyának nem állt módjában 
kapcsolatot tartani gyermekével, annak ellenére, hogy leveleket írt és fellebbezett a 
franciaországi bíróságoknál. Panaszt tesz amiatt, hogy ez a helyzet ellentétes a gyermek 
mindenek felett álló érdekével, és feltételezi, hogy ellentétes a gyermekek jogellenes külföldre 
vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló 1980. október 25-i hágai egyezménnyel, a 2003. 
november 27-i 2201/2003/EK rendelettel (Brüsszel IIa. rendelet), az Európai Unió Alapjogi 
Chartájával és az ENSZ 1989. november 20-i gyermekjogi egyezményével.

A Bizottság észrevételei
A Bizottság gondosan megvizsgálta a petíciót. A Bizottság mélységes sajnálatát fejezi ki 
amiatt, hogy a petíció benyújtója akadályokba ütközik a lányával való kapcsolattartásban a 
gyermek Franciaországba való visszavitele óta, és szeretné biztosítani a petíció benyújtóját 
arról, hogy az ilyen eseteket igen komolyan veszik. Az Uniós fellépés legfőbb célja e téren a 
gyermek mindenek felett álló érdekének védelme. 

A Bizottság alaposan megvizsgálta az esetet és a 407/2011. számú petícióra adott válaszában 
ki is fejtette a vizsgálat eredményét. A rendelkezésre álló információk alapján úgy tűnik, hogy 
a gyermek Franciaországba való visszavitele a magyar bíróság által kiadott jogerős végzésen 
alapult – amely végzésben a bíróság úgy értékelte, hogy a petíció benyújtója jogellenesen 
vitte gyermekét Franciaországból Magyarországra –, és összhangban áll a Brüsszel IIa. 
rendelet hatékony érvényesülésével, amely rendelet célja a gyermek szülő általi jogellenes 
külföldre vitele esetében a gyermek visszavitelének biztosítása.

Az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Unió működéséről szóló szerződés szerint 
a Bizottságnak semmilyen általános hatásköre nincs arra, hogy az alapvető jogok állítólagos 
megsértésével kapcsolatos egyedi esetekben beavatkozzon. Az Európai Unió Alapjogi 
Chartája 51. cikke (1) bekezdésének első mondata szerint a charta rendelkezései csak az uniós 
jog végrehajtása tekintetében kötik a tagállamokat. Ennek megfelelően a Bizottság csak akkor 
intézkedhet, ha az uniós jog tagállami végrehajtása során felmerül az uniós jog megsértésének 
gyanúja.

A magyarországi visszaviteli eljárást illetően a Brüsszel IIa. rendelet és a gyermekek 
jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló 1980-as hágai egyezmény 
alkalmazásában a Bizottság kiemeli, hogy az ügyet az Emberi Jogok Európai Bírósága elé 
utalták. A bíróság 2011. július 26-i végső határozatában1 megállapította, hogy a visszaviteli 

                                               
1 Beadvány száma: 6457/09.
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eljárás késedelme miatt a magyar hatóságok nem tettek eleget az Emberi Jogok Európai 
Egyezményében foglalt kötelességeiknek. A bíróság sajnálatát fejezte ki, amiért a hatóságok 
rendelkezésére álló más eszközök – például a rendőrségi segítségnyújtás – kihasználatlanul 
maradtak. Megállapította, hogy jóllehet ezen a kényes területen a gyermek elleni kényszerítő 
intézkedések alkalmazása nem kívánatos, a szankciók alkalmazása azonban nem zárható ki a 
szülők egyikének nyilvánvalóan jogellenes viselkedése esetében. A petícióban leírt sérelmek 
alapján nem merül fel, hogy a visszaviteli eljárás során megsértették az uniós jogokat, 
beleértve az alapjogi chartát.

A gyermek franciaországi helyzetét illetően a Bizottság rámutat, hogy a szülői felügyelet –
többek között annak vizsgálata, hogy a szülők jogosultak-e rá –, e jogok és kötelességek 
gyakorlásának mikéntje és a gyermek nevelőcsaládba vagy intézményi gondozásba helyezése 
nem uniós, hanem a tagállami jogszabályok hatálya alá tartozik. Következésképpen az 
alapjogi charta ebben a helyzetben nem alkalmazandó. Ilyen esetben a tagállamok feladata 
annak biztosítása, hogy betartsák a nemzeti jogszabályokból és nemzetközi 
megállapodásokból – többek között az Emberi Jogok Európai Egyezményéből – eredő, 
alapjogokkal kapcsolatos kötelezettségeket.

Ezenfelül a Bizottságnak mint európai uniós intézménynek nincs hatásköre arra, hogy 
fellépjen az ENSZ gyermekjogi egyezményének feltételezett megsértése esetén, mivel az 
Európai Unió nem részes fele ennek az egyezménynek.

Ennek megfelelően a Bizottságnak nem áll módjában további lépéseket tenni e kérdésekkel 
kapcsolatosan. Amennyiben a petíció benyújtója úgy véli, hogy az érintett hatóságok nem 
helyesen értékelték az üggyel kapcsolatos tényeket, jogainak, köztük alapvető jogainak 
érvényesítése céljából tagállami szinten kérhet jogorvoslatot a hatáskörrel rendelkező nemzeti 
hatóságoknál.

Következtetés

A Bizottság nem látja annak szükségét, hogy a petíció benyújtója által felvetett kérdésekben 
uniós szinten intézkedjen.


