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A család alapvető érték az Európai Unió tagállamainak társadalmában, és azt az uniós 

intézményeknek egyedi intézkedésekkel is védenie kell, különösen válsághelyzetek idején. 

Az uniós intézményeknek kiemelt helyen kell foglalkozniuk a kiskorúak mindenek fölött álló 

érdekének védelmével.

Az Eurostat legutóbbi adatai szerint az Európai Unióban évente megközelítőleg 2 millió 

házasság köttetik, és ezek közül 300 000-ben a házastársak nemzetisége különbözik. A 

körülbelül egymillió válásból 140 000 esetében különböző nemzetiségű házastársakról van szó. 

E fokozatosan terjedő jelenségre reagálva hozta létre az Európai Parlament 1987-ben a 

jogellenesen külföldre vitt kiskorúak ügyeivel foglalkozó európai parlamenti közvetítő tisztségét. 

A közvetítő feladata, hogy segítsen mindenki számára elfogadható, kizárólag a kiskorú érdekét 

szolgáló megoldást találni az olyan helyzetekre, amikor a különböző nemzetiségű házaspár 

válását követően, vagy amikor a házastársak eltérő országban rendelkeznek tartózkodási 

hellyel, a gyermeket az egyik szülő jogellenesen külföldre viszi.

Az első európai parlamenti közvetítő Marie-Claude Vayssade volt (1987–1994), akit 

Mary Banotti (1995–2004) és Evelyne Gebhardt (2004–2009) követett. 2009 szeptemberétől 

a Parlament engem nevezett ki a jogellenesen külföldre vitt kiskorúak ügyeivel foglalkozó 

európai parlamenti közvetítőnek. E feladatkörömben lehetőségem nyílt arra, hogy elmélyülten 

tanulmányozzam az egyes ügyeket, és hogy a jogi és jogalkotási vetületet illetően egy sor 

észrevételt fogalmazzak meg és tárjak a nyilvánosság elé ebben a munkadokumentumban.

A témával foglalkozó hivatal az évek során fontos koordinációs és elemzői szerepet 

töltött be, és számos egyedi esetben tett megoldási javaslatot. A 2009-es stockholmi Európai 

Tanács következtetései és az Európai Bizottságnak a stockholmi célkitűzések megvalósítására 

irányuló 2010-es programja ajánlásként említi, hogy a jogellenesen külföldre vitt kiskorúak 

ügyei esetében igénybe lehet venni a családügyi közvetítők segítségét. Az Európai Parlament 

tevékenyen részt vesz mind a jogalkotási vitában, mind abban, hogy a közvetítő hivatala által 

szerzett tapasztalatokat megossza az állampolgárokkal, természetesen mindig szem előtt 

tartva a kiskorúak mindenek fölött álló érdekét.

Roberta Angelilli 
Az Európai Parlament alelnöke

A jogellenesen külföldre vitt kiskorúak ügyeivel
foglalkozó európai parlamenti közvetítő

Ismertető
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A vonatkozó jogszabályokat illető jogalkotási eredmények, valamint 
a családjogi ítéletek meghozatala, elismerése és végrehajtása az 
Európai Unióban.

Az európai integráció eredetileg lényegében gazdasági természetű volt.

A kezdetben érvénybe léptetett jogi eszközök ezt a folyamatot voltak hivatottak 
szolgálni. Elsősorban a személyek Unión belüli mozgásának térnyerése miatt a helyzet 
a ‘90-es évektől kezdődően azonban alapvetően megváltozott.

Az európai polgárok mobilitásának növekedésével párhuzamosan a különböző 
nemzetiségű vagy különböző országokban lakó személyek közötti családi kötelékek 
száma is nőtt.

E fejlemények miatt szükségessé vált, hogy az Európai Unió jogi aktusokat 
léptessen életbe a családjogi szabályok (házassági jog, szülői felelősség, vagyonjog, 
örökösödési jog stb.) közötti ütközések feloldása érdekében.

Ezt megelőzően az uniós tagállamok a jogi és hatásköri ütközéseket – többek 
között az EGK-Szerződés 220. cikkével (az Amszterdami Szerződésnek a Lisszaboni 
Szerződés által hatályon kívül helyezett 293. cikkével) összhangban – alapvetően a 
nemzetközi megállapodások alapján rendezték. A 220. cikk volt az egyetlen közösségi 
eszköz, amely a bírósági és választottbírósági határozatok kölcsönös elismerésére és 
végrehajtására vonatkozó eljárások egyszerűsítésére irányuló, a polgárok érdekeit 
szolgáló közvetlen tárgyalások megkezdését szolgálta 1.

Csak az 1992-ben hatályba lépő Maastrichti Szerződéssel lép be a témakör 
fokozatosan az uniós rendszerbe, először az úgynevezett harmadik (még kormányközi) 
pillér alatt, majd – az 1997-es Amszterdami Szerződésben foglalt módosításokat 
követően – az EKSZ 65. cikkében említett jogalapon alapuló „közösségiesítés” révén 
magában az EK-Szerződésben 2.

1999 októberében a tamperei Európai Tanács kiemelt célkitűzésként jelölte 
meg, hogy a családjogi ügyekben szabályozási eszközöket kell elfogadni, tekintettel 
arra, hogy a társadalom egyre inkább szükségét érzi egy olyan, megbízható 
igazságszolgáltatási rendszer létrejöttének, amely a polgárok igényeit követi. Abból 
az általános feltételezésből kiindulva, hogy az ítéleteket és határozatokat az egész 
Európai Unióban el kell ismerni és be kell tartani, valamint gondoskodva a polgárok 
és a gazdasági szereplők számára a jogbiztonságról, a Tanács a jog érvényesülésén 
alapuló európai térséggel foglalkozó fejezetben az Unión belüli igazságszolgáltatási 
együttműködés igazi alapjaként jóváhagyta a kölcsönös elismerés elvét mind a polgári, 
mind a büntetőügyekre vonatkozóan.

1.
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A tamperei Tanács következtetései alapján az Unió elfogadta az első olyan közösségi 
szabályozási eszközt – a házassági kötelékek felbontásával és érvénytelenítésével, 
valamint a házastársaknak a közös gyermekekkel kapcsolatos szülői felelősségével 
kapcsolatosan rendelkező 1347/2000/EK (úgynevezett Brüsszel II.) rendeletet –, 
amely egységes előírásokat tartalmazott a családjogi kérdések terén tapasztalható 
jogütközések feloldására. A rendelet hatálya a házastársi kötelékben élő párokra és a 
közös gyermekekkel kapcsolatos szülői felelősségre korlátozódott.

Az 1347/2000/EK rendeletet hatályon kívül helyező 2201/2003/EK rendelet 
(az úgynevezett Brüsszel IIa.) elfogadásával az első rendelet számos hiányosságát 
orvosolták. Az új rendelet a házassági kötelék és a szülői felelősség tekintetében 
olyan rendelkezéseket tartalmaz, amelyek kitérnek a kiskorúak védelmére, amely attól 
függetlenül biztosított, hogy az házassági jogi eljáráshoz kapcsolódik-e, vagy sem (a 
rendelet (5) preambulumbekezdése 3). Az új rendelet tehát szélesebb körben, a párok 
és a kiskorúak problémáihoz köthetően kialakuló helyzetek tágabb spektrumára 
alkalmazható.

1. Az EGK-Szerződés 220. cikke alapján fogadták el például 1968. szeptember 27-én a polgári és 

kereskedelmi ügyekben hozott bírósági ítéletek végrehajtásáról szóló Brüsszeli Egyezményt. Az 

Egyezmény, bár a maga nemében az első volt, nem terjedt ki számos jogi vetületre, köztük a családjogra 

sem.

2. Az EKSZ korábbi, a Lisszaboni Szerződés által módosított 65. cikke, az Európai Unió működéséről 

szóló, ma hatályban lévő szerződés (a továbbiakban az EUMSZ) 81. cikkének (2) bekezdése úgy 

rendelkezik, hogy az Unió a határokon átnyúló vonatkozású polgári ügyek tekintetében igazságügyi 

együttműködést alakít ki, amely a bírósági és bíróságon kívüli határozatok kölcsönös elismerésének 

elvén alapul. E rendelkezés alapján az Európai Parlament és a Tanács intézkedéseket állapít meg – 

különösen, ha ez a belső piac megfelelő működéséhez szükséges – annak érdekében, hogy biztosítsa a 

bírósági és bíróságon kívüli határozatok tagállamok közötti kölcsönös elismerését és végrehajtását (81. 

cikk (2) bekezdés a) pont), valamint a jogviták rendezésére szolgáló alternatív módszerek kidolgozását 

(81. cikk (2) bekezdés g) pont). Az EUMSZ 81. cikke külön említi a családjogot, és úgy rendelkezik, hogy 

a több államra kiterjedő vonatkozású családjogi kérdésekre vonatkozó intézkedéseket különleges 

jogalkotási eljárás keretében a Tanács állapítja meg, ahol a Tanács az Európai Parlamenttel folytatott 

konzultációt követően egyhangúlag határoz, nem pedig a rendes jogalkotási eljárás keretében, ahol a 

Parlament és a Tanács egyenrangú, és ahol a jogi aktusok elfogadásához minősített többség szükséges. 

E rendelkezést némileg finomítva a Lisszaboni Szerződés e pontban „áthidaló záradék” lehetőségét 

vezeti be, amelynek alapján a Tanács az Európai Parlament javaslatára határozatot fogadhat el a rendes 

jogalkotási eljárás egyes családjogi kérdésekre vonatkozó jogi aktusok elfogadása tekintetében történő 

alkalmazhatóságának meghosszabbítására vonatkozólag. Ugyanakkor azonban a tagállamok vétójoggal 

rendelkeznek, így tehát egy nemzeti parlament az értesítést követő hat hónapon belül megvétózhatja 

az áthidaló záradék alkalmazását. E rendelkezésekből kitűnik, hogy a tagállamok ellenállnak annak, 

hogy családjogi ügyekben hatáskört ruházzanak az Unióra. Ezért tehát annak ellenére, hogy az 
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Európai Unió pusztán kiegészítő szerepet játszik a tagállamok mellett az ilyen ügyekben, az EUMSZ 

81. cikke – az ismert korlátok között – az uniós intézményekre ruházza azt a feladatot, hogy az egyes 

tagállamokban működő közvetítő és egyeztető eljárásokon keresztül biztosítsák a nemzeti hatóságok 

vagy magánszemély által hozott döntések határokon átnyúló érvényesítését.

3. Az 1347/2000/EK rendeletben foglaltaktól eltérően a 2201/2003/EK rendelet (5) preambulumbekezdése 

kimondja, hogy a rendelet a kiskorúak védelmét szolgáló intézkedéseket kívánja biztosítani, „függetlenül 

attól, hogy azok házassági jogi eljáráshoz kapcsolódnak-e”, és ily módon alkalmazandó a de facto 

élettársakra, a házasságon kívül született gyermekekre és egy pár egyikének előző kapcsolatából 

született gyermekére is. Ugyanebben az értelemben lásd még az 1980-as Hágai Egyezményt.

Uniós szintű intézkedések bevezetésének szükségessége a 
jogellenesen külföldre vitt kiskorúak esetében.

Az utóbbi években drámaian megnőtt a gyermekfelügyeleti joggal rendelkező 
szülő által jogellenesen külföldre vitt kiskorúak száma.

Mindez annak ellenére történik, hogy a részes államok többsége ratifikálta a 
kiskorúak jogellenes külföldre viteléről szóló 1980-as Hágai Egyezményt. A Hágai 
Egyezmény, amely a gyermekek védelmére irányuló egyik legfontosabb többoldalú 
egyezmény, abból az előfeltételezésből indul ki, hogy a visszaszolgáltatásra vonatkozó 
határozatot meghozhatja annak az államnak a bírósága, ahova a gyermeket vitték. 
Amennyiben az egyik szülő a Hágai Egyezményhez csatlakozott másik országba viszi 
jogellenesen a gyermeket, a gyermeket mielőbb vissza kell vinni az azt megelőző 
tartózkodási hely szerinti országba.

Ez mindenestre nem zárja ki azt a lehetőséget, hogy bizonyos esetekben a bíróság 
ne rendelje el a kiskorú visszaszolgáltatását (az Egyezmény 13. cikke 4). Az európai 
uniós szabályozás megerősítette a Hágai Egyezmény által nyújtott védelmet.

4. 13. cikk: „Az előző cikkben foglalt rendelkezések ellenére a megkeresett Állam igazságügyi vagy államigazgatási 

szerve nem köteles elrendelni a gyermek visszavitelét, ha az azt ellenző személy, intézmény vagy más szerv 

bizonyítja, hogy:  a) a gyermek felett felügyeleti joggal rendelkező személy, intézmény vagy más szerv az elvitel 

vagy visszatartás időpontjában nem gyakorolta ténylegesen e jogokat, illetve előzetesen vagy utólag hozzájárult 

az elvitelhez vagy visszatartáshoz, vagy b) a gyermeket visszavitele testi vagy lelki károsodásnak tenné ki, 

vagy bármi más módon elviselhetetlen helyzetet teremtene számára. Az igazságügyi vagy államigazgatási 

szerv akkor is megtagadhatja a gyermek visszavitelének elrendelését, ha úgy találja, hogy a gyermek ellenzi 

a visszavitelét, és elérte már az érettségnek azt a fokát, amikor nézetei már számításba veendők.  Az e cikkben 

meghatározott körülmények mérlegelése során az igazságügyi vagy államigazgatási szervek figyelembe veszik 

a gyermek szociális hátteréről a gyermek szokásos tartózkodási helye szerinti központi hatóság, vagy más – 

hatáskörrel bíró – hatóság által szolgáltatott információt.” 

2.
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A 2201/2003/EK rendeletben a kiskorúak jogellenes külföldre vitelét 
illetően megállapított illetékesség.

A 2201/2003/EK rendelet egységes feltételekről rendelkezik a házassági, valamint 
a szülői felügyeleti – ideértve a kiskorúak jogellenes külföldre vitelére vonatkozó – 
ügyekben határozathozatalra illetékes bíróság meghatározását illetően.

Általánosságban szembeötlő, hogy a rendelet a tartózkodási hely személyes 
kritériumát részesíti előnyben a kontinentális jogrendszert alkalmazó országok által 
hagyományosan használt állampolgárság, vagy az angolszász jogrendszerű országokban 
használt lex fori kritériumával szemben.

A részleteket illetően a „házasság felbontásával, különválással vagy a házasság 
érvénytelenítésével” kapcsolatos ügyekben a rendelet a házastársak tartózkodási 
helye vagy közös állampolgársága alapján állapít meg egy sor feltételt (3. cikk).

A „gyermek feletti szülői felelősséget” illetően a rendelet azon tagállam bíróságának 
ad joghatóságot, ahol a bíróság megkeresésékor a kiskorú szokásos tartózkodási 
hellyel rendelkezik (8. cikk).

A „kiskorú jogellenes elvitelét” illetően a rendelet különleges joghatóságot 
állapít meg azon tagállam bíróságait illetékessé téve, amelyben az elvitelt vagy 
visszatartást közvetlenül megelőzően a gyermek szokásos tartózkodási hellyel 
rendelkezett (10. cikk).

A kiskorú visszavitelét illetően a 11. cikk úgy rendelkezik, hogy a rendelet 
értelmében illetékes bíróság – az 1980-as Hágai Egyezmény értelmében illetékességgel 
felruházott hatóság határozatát követően – határozatot hozhat, amennyiben az első 
bíróság elutasította a kiskorú szokásos tartózkodási helyre történő visszavitelére 
vonatkozó keresetet (az Egyezmény volt 13. cikke). Az ezt követő, a kiskorú visszatérését 
elrendelő határozat végrehajtható, amennyiben a rendelet 42. cikkében említett 
igazolás rendelkezésre áll.

A rendelet tehát az Egyezmény rendelkezéseihez képest kibővített védelmet 
biztosít.

Mindenesetre ez a többszörös garancia sem elég néha a kiskorúak érdekének 
teljes körű védelméhez. Erre példa lehet az a hipotetikus eset, hogy a rendelet alapján 
nem lehet a 11. cikk értelmében meghozott és a 42. cikk értelmében visszaigazolt 
visszaviteli határozat végrehajtása ellen fellebbezni akkor sem, ha a határozat 
végrehajtásával az alapvető jogok sérülnek. Egy Európai Bírósághoz nemrégiben 
beérkezett ügyben 5 például a visszavitelre irányuló, a rendelet 11. cikke értelmében 

2.1.
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indított második eljárásban a kiskorú meghallgatására nem került sor, viszont a Hágai 
Egyezmény alapján lefolytatott első eljárásban meghallgatták. Az első eljárás során a 
kiskorú úgy nyilatkozott, hogy az akkori tartózkodási helye szerinti országban kíván 
maradni. Az Európai Bíróság rámutatott, hogy a 42. cikk értelmében visszaigazolt 
visszaviteli határozat végrehajtása ellen fellebbezni akkor sem lehet, ha a határozat 
végrehajtásával az alapvető jogok sérülnek.

A jogellenesen külföldre vitt kiskorúak ügyeivel foglalkozó európai parlamenti 
közvetítő ehhez hasonló ügyekkel is foglalkozik.

Az Európai Bizottság jelenleg dolgozik egy olyan tanulmány elkészítésén, amely a 
2201/2003/EK rendelet gyakorlati megvalósításáról gyűjtött információkat dolgozza 
fel, valamint statisztikai adatokat gyűjt többek között a jogellenesen külföldre vitt 
kiskorúak számáról. E tanulmány alapján a Bizottság 2012-ben jelentést tesz közzé a 
rendelet végrehajtásáról, és dönteni fog annak esetleges módosításáról.

5. Lásd az Aguirre Zarraga ügyben hozott, C-491/10 PPU. számú, 2010. december 22-i ítéletet.

A polgári és kereskedelmi ügyekben végzett közvetítéstől a 
családügyi közvetítésig.

A nemzetközi családügyi közvetítés egyedi keretét egy olyan normarendszerben 
kellene meghatározni, amely figyelembe veszi a tárgykör sajátosságait és 
követelményeit.

Európai szinten a polgári és kereskedelmi ügyekben végzett közvetítés egyes 
szempontjairól szóló 2008/52/EK irányelv 6 áll a rendelkezésünkre. Az irányelv (10) 
preambulumbekezdése ugyanakkor rögzíti, hogy az irányelv nem alkalmazandó 
„olyan jogokra és kötelezettségekre, amelyekről a felek a megfelelő alkalmazandó 
jogszabályok alapján nem rendelkezhetnek. Az ilyen jogok és kötelezettségek 
különösen gyakoriak a családjogban és a munkajogban.”

A közvetítő léte ezért ebben az összefüggésben különösen fontos. Ugyanakkor 
kívánatos volna szerepének továbbfejlesztése és bővítésére.

Az Európai Bizottság ezen elképzeléssel összhangban „az EU gyermekjogi 
ütemterve” című, 2011. februári közleményében rámutatott, hogy a tartási 
kötelezettségekkel, a közvetítéssel, a szülői felelősségre vonatkozó határozatok 
elismerésével és végrehajtásával kapcsolatos nemzeti jogszabályokról szóló 
tájékoztató füzetek naprakésszé tétele érdekében szükség van a tagállamokkal 
való együttműködésre.

3.
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Ami a kiskorúak jogellenes elvitelét illeti, a Bizottság vállalta, hogy különös 
figyelemmel kíséri a közvetítőtől érkező információkat.

Az Európai Parlament ezzel egybevágóan nyilatkozott erről.

A 2011. szeptemberi, „A közvetítésre irányuló irányelv tagállami végrehajtása, hatása a 
közvetítésre és a bíróságok általi alkalmazása” című állásfoglalásában hangsúlyozza, hogy:

– „a jogvitájuk rendezése érdekében erőfeszítést hozni hajlandó felek gyakrabban 
működnek együtt, semmint egymás ellen; úgy véli, hogy ezért ezek a felek gyakran 
nyitottabbak a másik fél álláspontjának figyelembevételére és a jogvita mögött 
meghúzódó kérdések kezelésére; úgy véli, hogy ez sok esetben a felek jogvita felmerülése 
előtti viszonya megőrzésének hozzáadott előnyével jár, ami különös jelentőséggel bír a 
gyermekeket érintő családjogi ügyekben”.

A 2011. októberi, „a polgári, kereskedelmi és családi ügyekben folyó alternatív 
vitarendezésről” tárgyú állásfoglalásában a jogellenesen külföldre vitt kiskorúak 
ügyeivel foglalkozó európai parlamenti képviselő munkájának kidomborítása mellett 
kiemeli, hogy „az alternatív vitarendezés egyes típusai jelentős szerepet tölthetnek be a 
családjogi vitákban, mert segíthetnek elkerülni a lelki sérüléseket és újraindítani a felek 
közötti párbeszédet, ebből kifolyólag pedig segítenek biztosítani különösen a gyermekek 
védelmét”.

6. HL L 136., 2008.5.24., 7. o.

A közvetítés mint alternatív vitarendezési eszköz a jogellenesen 
külföldre vitt kiskorúak ügyeiben.

A közvetítés egy alternatív vitarendezési forma, amelynek célja a konfliktusok 
pozitív kezelése. Arra törekszik, hogy egy harmadik személy, a közvetítő segítségével 
támogassa a feleket egy mindkettőjük számára elfogadható és kielégítő megoldás 
elérésében.

A jogellenesen külföldre vitt kiskorúak ügyeiben a közvetítés célja egy, a kizárólag 
az érintett kiskorúak érdekeit szolgáló megállapodás elérése a szülők között. Ezen 
ügyekben a közvetítő fő feladata az, hogy egy bíróságon kívüli módszer segítségével a 
jogellenesen elvitt kiskorúak érdekeit védje, megkímélve a gyermekeket és a szülőket 
egy – olykor hosszadalmas és megterhelő – bírósági eljárásból eredő érzelmi és 
pszichés feszültségtől.

4.
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A jogellenesen külföldre vitt kiskorúak ügyeivel foglalkozó európai 
parlamenti közvetítő szerepe.

Amikor egy különböző nemzetiségű személyek közötti házasság vagy életközösség 
megszakad, a két fél egyike gyakran úgy dönt, hogy visszatér származási országába, 
vagy a másik fél lakóhelyétől eltérő tagállamban vagy Európán kívüli országban 
telepedik le. Ha a párnak gyermekei is vannak, az illetékes igazságszolgáltatási hatóság 
feladata, hogy határozzon a felek felügyeleti és láthatási jogáról.

Sajnos előfordulhat, hogy a gyermek felügyeleti jogát nem gyakorló egyik szülő 
egy rendszeres láthatás után elviszi vagy visszatartja a gyermeket, vagy a felügyeleti 
jogot gyakorló szülő máshová költözik a gyermekekkel, amivel de facto akadályozza a 
másik fél láthatási jogát.

Ilyen esetekben nem csak a szülői felügyelet sérül, hanem elsősorban a kiskorú 
azon alapvető joga, hogy mindkét szülővel rendszeres kapcsolatot tartson.

Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 24. cikke

A gyermekek jogai

A gyermekeknek joguk van a jólétükhöz szükséges védelemhez és 
gondoskodáshoz. A gyermekek véleményüket szabadon kifejezhetik. 
Az őket érintő ügyekben véleményüket életkoruknak és érettségüknek 
megfelelően figyelembe kell venni.

A hatóságok és a magánintézmények gyermekekkel kapcsolatos 
tevékenységében a gyermek mindenek fölött álló érdekének kell az 
elsődleges szempontnak lennie.

Minden gyermeknek joga van ahhoz, hogy mindkét szülőjével rendszeres, 
személyes és közvetlen kapcsolatot tartson fenn, kivéve ha ez az érdekeivel 
ellentétes.

Ilyen konfliktusok megoldása érdekében az igazságszolgáltatási hatóságokhoz 
lehet fordulni vagy közvetítést lehet kezdeményezni a közvetítő segítségével, akinek 
az a feladata, hogy segítséget nyújtson a szülőknek a gyermekek érdekét legjobban 
szolgáló megoldás megtalálásában.

A közvetítés az alkalmazandó jogra vonatkozó tájékoztatás nyújtásából, tanácsadásból 
és a vita elrendezését és a megállapodás elérését szolgáló javaslatok megtételéből áll.

5.
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Az eljárás óriási előnye, hogy a közvetítésben való részvételre kész szülők jellemzően 
pontosabban és szigorúbban betartják az általuk közösen kötött megállapodást, mint 
egy olyan határozatot, amelyet egy igazságszolgáltatási szerv szab meg számukra.

Hogyan lehet a jogellenesen külföldre vitt kiskorúak ügyeivel 
foglalkozó európai parlamenti közvetítőhöz fordulni?

A polgárok faxon, levélben, e-mailen és telefonon fordulhatnak a közvetítőhöz. 
Az elérhetőségek az Európai Parlament honlapján, a közvetítőről szóló, a hivatal által 
nyújtott szolgáltatásokat ismertető részben találhatók.

Link:
www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?language=HU&id=154

Roberta ANGELILLI
Bât. Altiero Spinelli
09E130

Elérhetőség: Simona Mangiante
ASP5G302
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles / Brussels

E-mail:
MediationChildAbduct@europarl.europa.eu

Tel : +32 (0)2 28 43 613
Fax : +32 (0)2 28 46 952

6.

A jogellenesen külföldre vitt kiskorúak ügyeivel 
foglalkozó európai parlamenti közvetítő
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Hogyan zajlik és miből áll a közvetítés?

a/ a valamely polgártól beérkezett jelzés alapján a közvetítő hivatala először 
kiértékeli a kérelmet;

b/ amennyiben az eljárásnak nincsenek jogi kizáró okai (pl. bűncselekmény), 
hivatalosan megindul a közvetítés, és a feleket egy olyan nyilatkozat aláírására 
kérik fel, amelyben elfogadják a közvetítési eljárást;

c/ konferenciahívások és levél-, illetve e-mail-váltás útján párbeszéd indul meg a 
felekkel a „tárgyalás” lényegi pontjainak meghatározása érdekében;

d/ amint megszülettek a megállapodás közös elemei, elkészül a 
megállapodástervezet, amelyet a felek a közvetítés helyszínén való végleges 
elfogadás céljából megtárgyalnak;

e/ a közvetítésre gyakran az Európai Parlamentben, a felek jelenlétében (olykor 
videokonferencia/konferenciahívás keretében), valamint a közvetítő hivatala 
személyzetének és a felek jogi képviselőinek, esetleg egyéb érintettek 
jelenlétében kerül sor;

f/ videokonferencia/konferenciahívás esetén a feleket valamely „intézményi” 
helyszín, azaz nagykövetség, konzulátus vagy az Európai Unió valamely 
képviselete fogadja;

g/ amint a közvetítés nyomán megszületik a megállapodás, azt a felek és a közvetítő 
aláírják, s ezáltal hivatalossá válik.

A közvetítés nyomán létrejövő megállapodás a felek közötti magánszerződésnek 
minősül.

A szerződés legitimitását jogi értelemben az az egyetértés biztosítja, amellyel a felek 
a közvetítés helyszínén megtárgyalt kérdések tekintetében megállapodást érnek el.

A feleket a megállapodás összeállításában segítő közvetítő garantálja annak 
legitimitását, biztosítva, hogy a megállapodás minden részlete megfelel a jogszerűség 
és a méltányosság kritériumainak.

A közvetítés nyomán létrejött, ekképpen megkötött megállapodást a felek 
kezdeményezésére a felek származási és/vagy lakóhelye szerinti állam illetékes 
bírósága által jóvá lehet hagyatni, és az adott esetben a különélésre vagy a válásra 
közös megegyezés alapját képezheti.

7.
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A polgároknak nyújtott közvetítési szolgáltatás ingyenes. Az Európai Parlament 
rendelkezésére áll egy tisztviselői státuszú szakjogászokkal működő ad hoc hivatal, amely 
a közvetítő intézményi garanciája mellett tudja biztosítani a felek számára a strukturált és 
jogszerű megállapodás kialakításához szükséges segítséget.

A közvetítő elé terjesztett ügyek.

2009 szeptembere és 2011 decembere között a közvetítő hivatalához 
kilencvennyolc (98) kérelem érkezett be:

•	 tíz (10) közvetítéssel kapcsolatos ügy: ezek közül kettő az Európai Parlament 
strasbourgi székhelyén lefolytatott tárgyalásos eljárás keretében oldódott 
meg 2010 júniusában, illetve 2011 szeptemberében. Két másik ügyben 
lehetővé vált a közeledés a gyermekek és azon szülő között, akitől a láthatási 
jog gyakorlását megtagadták. A fennmaradó 6 ügyben jelenleg folynak a 
tárgyalások;

•	 negyvenkettő (42) a kiskorúak jogellenes külföldre vitelének polgári jogi 
vonatkozásairól szóló Hágai Egyezmény valamely aláíró állama általi 
alkalmazásának szabálytalanságára vagy anomáliájára hívja fel a figyelmet;

•	 negyvenöt (45) a 2201/2003/EK (Brüsszel IIa.) rendelet valamely tagállam általi 
alkalmazásának hiányára vagy hibájára, vagy a valamely tagállam illetékes 
igazságszolgáltatási hatósága által kimondott, a gyermekfelügyeleti és/vagy 
láthatási joggal kapcsolatos ítélet elismerésének hiányát panaszolja fel;

•	 egy ügy tárgyát egy nemzetközi örökbefogadási eljárás képezte. Ebben az 
esetben a közvetítő diplomáciai fellépése hozzájárult, hogy az eljárás ésszerű 
időn belül lezáruljon.

8.
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Közvetítés Olaszország és Szlovákia között

Vita az olasz apa és a szlovák anya között az 5, illetve 7 éves, Olaszországban 
született és az anya által Szlovákiába elvitt gyermekek fölötti felügyeleti jogot és a 
láthatási jogot illetően.

Háttér

A házastársak Olaszországban éltek mindaddig, amíg az anya Szlovákiába nem 
ment a gyermekeivel beteg édesapját meglátogatni. A tartózkodás a vártnál hosszabbra 
nyúlt, és magakadályozta, hogy a gyermekek és az Olaszországban maradó apa között 
bárminemű kapcsolat legyen.

Ezt követően az anya egyértelműen kinyilvánította, hogy nem kíván visszatérni 
Olaszországba, és a gyermekeket magánál tartja Szlovákiában, ahol összeköltözik új 
partnerével.

Az apa Olaszországban a válásra irányuló eljárást, valamint az anya terhére 
a gyermek jogellenes elvitele miatt büntetőeljárást kezdeményezett. Az anya 
időközben Szlovákiában is megindította a házasság felbontására irányuló eljárást. Így 
a joghatóság tekintetében konfliktus alakul ki, amely az apa ügyvédjét arra indítja, 
hogy felvegye a kapcsolatot a közvetítővel annak érdekében, hogy a másik szülővel 
tárgyalás alapján olyan megoldás jöjjön létre, amely a két kiskorú érdekeit szolgálja.

Eljárás

A felek kérésének és az ügy 
jogi hátterének tanulmányozását 
követően a közvetítő tárgyalást 
kezdeményez a szülők között a 
közvetítési eljárás hivatalossá válásig 
a strasbourgi Európai Parlamentnél 
(2010. június), amely a következő 
szakaszokból áll:

•	 konferenciahívásos kapcsolatteremtés a Strasbourgban jelen lévő apa és 
jogi képviselője, valamint a szlovákiai olasz nagykövetség között, ahol jelen 
van az anya, az őt segítő ügyvéd, egy tolmács és a konzul;

•	 a felek azonosítása és az eljárás hivatalos megindítása;
•	 a korábbi hónapokban zajlott közvetítés nyomán létrejött megállapodás-

tervezet megvitatása, és egyeztetés a megállapodás néhány kritikus pon-
tjáról;

A közvetítés példái
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•	 a megállapodástervezet 
véglegesítése (nyolc órányi 
telefonkapcsolatot követően);

•	 a megállapodástervezet aláírá-
sa, mellyel az eljárás hivatalo-
san lezárul;

•	 a közvetítés nyomán létrejött 
megállapodás lényeges ele-
mei: felügyeleti jog, láthatási 
jog és tartásdíj.

Közvetítés Izrael és Franciaország/Németország között

Vita egy zsidó származású francia-német állampolgárságú nő és egy Tel-Avivban 
élő izraeli férfi között.

Háttér

A nő életvitelszerűen Franciaországban él, egy rövid tel-avivi tartózkodás során 
egy izraeli férfitől gyermeke fogant.

A pár sosem élt együtt, és a gyermek életének első éveit az anyával töltötte 
először Franciaországban, majd Kanadában. Az apa mindössze kéthetes terhesség 
után megszakította a kapcsolatot a gyermek anyjával, közölte, hogy nem akarja a 
gyermeket, és első alkalommal bejelentette, hogy már van felesége.

A nő két évvel később, amikor Kanadában élt és dolgozott, értesült róla, hogy 
az apa eljárást indított az izraeli rabbinikus bíróság előtt a kiskorú fölötti felügyelet 
jogáért annak érdekében, hogy a fiút az ő felügyelete alá helyezzék, és a zsidó vallás 
elvei szerint nevelhessék. A nő beleegyezik, hogy a gyermekkel Izraelbe költözzön, 
lehetővé téve, hogy az apa részt vegyen a gyermek életében, valamint hogy vallásos 
nevelést kapjon.

Néhány hónappal azután, hogy letelepedtek Tel-Avivban, a nő – mivel Párizsban 
élő édesanyjának egészségügyi állapota romlott –  úgy határozott, hogy fiával együtt 
meglátogatja, majd Franciaországban marad, hogy segítsen neki.

Az apa azonnal feljelentette a nőt a kiskorú jogellenes külföldre vitele miatt.

A nőt képviselő ügyvéd ekkor fordult a közvetítőhöz.

A közvetítés példái
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Eljárások

A felek kérésének és az ügy jogi hátterének tanulmányozását követően a 
közvetítő tárgyalást kezdeményez a szülők között a közvetítési eljárás hivatalossá 
válásig a Strasbourgban 
ülésező Európai Parlamentnél 
(2011. szeptember), amely a 
következő szakaszokból áll:

•	 videokonferencia az 
Európai Parlament 
strasbourgi székhelye 
és az Európai Unió izra-
eli küldöttsége között, 
amelyen részt vettek 
a felek és egyikük jogi 
képviselője;

•	 a felek azonosítása és az eljárás hivatalos megnyitása;
•	 a korábbi hónapokban zajlott közvetítés megállapodástervezetének 

megvitatása, és egyeztetés a megállapodás néhány kritikus pontjáról. A 
megállapodástervezet sok lényeges pontja változott a felek közvetlen 
szembesítése során;

•	 a megállapodástervezet véglegesítése (9 órás kapcsolatot követően);
•	 a megállapodástervezet aláírása, mellyel az eljárás hivatalosan lezárul;
•	 a megállapodástervezet  lényeges elemei (43 cikk), melyben megállapodnak 

többek között az alábbiakban:

1. a kiskorú állandó lakhelye Izraelben lesz;

2. közös gondozás és szülői felügyelet;

3. a gyermek zsidó vallási elvek és előírások szerinti nevelése;

4. eltartás;

5. láthatási jog;

6. a megállapodás végrehajtása során felmerülő vitás kérdések rendezése 
egy, a felek közös megegyezése alapján kijelölt döntőbíró révén, a 
közvetítő felügyeletével.
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A Hágai Egyezmény végrehajtásával kapcsolatos 
szabálytalanságokra vonatkozó kérelmek .

A közvetítő hivatalához beérkező kérések többsége a Hágai Egyezmény 
alkalmazásával és/vagy végrehajtásával kapcsolatos szabálytalanságokra vonatkozik. 
Az Egyezmény célja a szokásos tartózkodási helyükről jogellenesen elvitt kiskorúak 
azonnali visszavitelének biztosítása az Egyezményt aláíró államok által kijelölt 
központi hatóságok együttműködése révén.

A hivatalhoz forduló szülők gyakran panaszkodnak a különböző államok központi 
hatóságai közötti együttműködés nehézkességéről, valamint arról, hogy mindegyik 
hatóság saját állampolgárát szándékozik „óvni” annak ellenére, hogy megtörtént a 
jogellenes külföldre vitel.

Más esetekben a kiskorúakat úgy viszik vissza szokásos tartózkodási helyük 
államába, hogy fennáll annak objektív veszélye, hogy a gyermek visszatérésekor 
testi vagy lelki károsodást szenvedhet (azaz a Hágai Egyezmény 13. cikkében 
meghatározott kivételek érvényesülnek).

Miként lép fel a közvetítő ezekben az esetekben:

•	 levelet küld az aláíró állam központi hatóságainak, melyben jelzi az Egyezmény 
végrehajtása során tapasztalt szabálytalanságokat, és sürgeti a jogszerűség 
azonnali helyreállítását;

•	 parlamenti kérdéseket intéz a Tanácshoz és a Bizottsághoz, melyekben is-
merteti a többi intézménynél észlelt anomáliákat, és felhívja a figyelmet egy 
lehetséges beavatkozási stratégiára;

•	 tágan értelmezett közvetítési tevékenységet végez valamennyi érintett 
hatóság, a felek és a jogi képviselők között, hogy megkönnyítse a folyamatban 
levő nemzetközi eljárások helyes és gyors lebonyolítását.

8.1.1.
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8.1.2. A 2201/2003/EK rendelet („Brüsszel IIa.”) végrehajtásával kapcsolatos 
szabálytalanságokra vonatkozó kérelmek.

A Brüsszel IIa. rendelet a joghatóságot, valamint a határozatok elismerését és 
végrehajtását szabályozza a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó 
eljárásokban.

Új rendelkezéseket határoz meg a kiskorúak jogellenes külföldre vitele tárgyában, 
amelyek megerősítik az 1980-as Hágai Egyezményben foglaltakat az aláíró tagállamokat 
érintő esetekben.

A közvetítő elé kerülő ügyek jelentős része komoly problémákat vet fel a 
tagállamok igazságügyi együttműködése területén. A beérkező kérések többek 
között kifogásolják, hogy egy tagállam nem hajlandó elismerni és végrehajtani egy 
másik tagállam által meghozott jogerős igazságszolgáltatási határozatot, miközben 
a visszautasítás nem indokolható a szóban forgó rendeletben meghatározott jogos 
érvekkel. Az ilyen fajta engedetlenség komoly jogbizonytalanságot idéz elő minden 
szóban forgó esetben, ami káros következményekkel jár az érintett kiskorúak számára.

Miként lép fel a közvetítő ezekben az esetekben:

•	 parlamenti kérdéseket intéz a Bizottsághoz, hogy jelezze a Brüsszel IIa. rendelet 
megsértését, hogy jogsértési eljárást megindítását kezdeményezze az adott tagállam 
ellen;

•	 jogi konzultációt kínál a felek számára a kiskorúak védelmében az EU rendelkezésére 
álló eszközökről, valamint az érintett hatóságok, a felek, és jogi képviselőik között 
közvetítésről.
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 98 szülőpár, azaz 196 polgár fordult a közvetítő hivatalához.

•	 40-en nem európai uniós országból (európai polgárok partnerei, akiktől egy 
vagy több gyermekük született);

•	 és 156 uniós polgár, az alábbi országokból:
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Az ügyek 123 fiatalkorú jogellenes külföldre vitelét érintik, akik közül:

•	 76 leány
•	 47 fiú
•	 a kiskorúak átlagos életkora 3 és 11 év között volt
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A jogellenesen külföldre vitt kiskorúak ügyeivel foglalkozó európai 
parlamenti közvetítő további tevékenységei.

Az európai parlamenti közvetítő hivatala folyamatos szinergiában és 
együttműködésben dolgozik valamennyi intézménnyel, elsősorban a Bizottsággal, a 
Tanáccsal, az Európa Tanáccsal és a Bírósággal.

Másik alapvető tevékenysége a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári 
jogi vonatkozásairól szóló Hágai Egyezmény alapján kijelölt nemzeti központi 
hatóságokkal való együttműködés.

Nagyon fontos továbbá a nem kormányzati szervezetekkel, valamint a mediációs 
szakemberekkel, pszichológusokkal, gyermekpszichológusokkal, pedagógusokkal, 
szociális munkásokkal, jogászokkal és bírókkal, valamint az Interpollal és a nemzeti 
rendőrségekkel való rendszeres tapasztalatcsere és együttműködés.

9.
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a. Mit értünk kiskorúak jogellenes külföldre vitelén?

Akkor beszélünk kiskorúak jogellenes külföldre viteléről, ha:

•	 a kiskorút szokásos tartózkodási helyéről jogellenesen külföldre viszi egy 
olyan szülő, aki nem gyakorol kizárólagos felügyeleti jogot;

•	 a kiskorút nem viszi vissza a lakhelye szerinti országba a kizárólagos felügyeleti 
joggal nem rendelkező szülő, megsértve ezzel a felügyeleti jogot vagy a 
láthatási jogot.

b. A kiskorúak jogellenes külföldre vitelére vonatkozó nemzetközi és 
európai szabályozás.

A kiskorúak jogellenes külföldre vitele egyre erősödő jelenségének 
ellensúlyozására az alábbi nemzetközi egyezmények születtek:

•	 •	 A	 gyermekek	 jogellenes	 külföldre	 vitelének	 polgári	 jogi	 vonatkozásairól	
szóló Hágai Egyezmény (Hága, 1980. október 25.): az Egyezmény szerint az a 
szülő, akinek gyermekét jogellenesen külföldre vitték, keresetet nyújthat 
be a kiskorú visszavitele érdekében (például ha az egyik szülő jogellenesen 
egy másik országba viszi vagy ott tartja a gyermeket), vagy a láthatási jog 
érvényesítése érdekében. Célja a kiskorúak védelme a gyökértelenné válással 
szemben, ami elvitelük és szokásos tartózkodási helyük szerinti országba való 
vissza nem térésük következménye lehet.

•	 A házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a 
joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 
2003. november 27-i 2201/2003/EK (Brüsszel IIa.) rendelet: a rendelet a kiskorúak 
jogellenes külföldre vitele kapcsán megállapítja a kiskorú szokásos tartózkodási 
helye szerinti ország bírósága által kiadott határozatok kizárólagosságát. A 
kiskorú láthatása kapcsán nem rendelkezik az adott tagállam hatóságai által 
meghozott határozatok végrehajthatóvá nyilvánításáról.

•	 A gyermekek jogairól szóló 1989. november 20-i, New York-i ENSZ-egyezmény: a 
gyermekjogok védelmének és biztosításának legátfogóbb eszköze.

c. Miként akadályozhatja meg egy szülő a kiskorú gyermek jogellenes külföldre 
vitelét?

•	 Tájékozódás a felügyeleti jogra és a láthatási jogra vonatkozó hatályos 
rendelkezésekről;

•	 ha valamiért a kiskorúnak külföldre kell mennie, írasson alá a másik szülővel 

ÖSSZEFOGLALVA
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egy arra vonatkozó kötelezettségvállalást, hogy adott időpontig visszahozza 
a kiskorút a szokásos tartózkodási helye szerinti országba;

•	 kérje az illetékes bíróságtól egy olyan végzés kiadását, amely megtiltja a 
gyermek külföldre vitelét;

•	 győződjön meg róla, hogy a külföldre vitelt tiltó rendelkezést nyilvántartásba 
vették a határállomásokon;

•	 vonja vissza hozzájárulását, hogy a kiskorúnak kiadott útlevelet bevonják;
•	 a felügyeleti joggal nem rendelkező szülő láthatási jogának gyakorlásakor 

ügyeljen arra, hogy az ne tartsa magánál jogellenesen a kiskorút a 
megállapított időn túl.

d. Mit tehet a szülő a jogellenes külföldre vitelt követően?

•	 Figyelmezteti az illetékes nemzeti hatóságokat, hogy aktivizálják azon 
országokban működő diplomáciai és konzuli képviseleteiket, ahova a kiskorút 
véleménye szerint vihették;

•	 a kiskorú szokásos tartózkodási helye szerinti ország központi hatóságához 
fordul a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól 
szóló Hágai Egyezmény és/vagy a házassági ügyekben és a szülői felelősségre 
vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről 
és végrehajtásáról szóló 2201/2003/EK rendelet alapján;

•	 azonnal bejelentést tesz a kiskorú szokásos tartózkodási helye szerint illetékes 
igazságszolgáltatási vagy rendőri szerveknél;

•	 a kiskorú szokásos tartózkodási helye szerint területileg illetékes bírósághoz 
fordul, hogy sürgős eljárásban kérje a kizárólagos felügyeletet;

•	 kéri az illetékes bíróságtól azon szülő szülői felügyeleti jogának felfüggesztését, 
aki jogellenesen külföldre vitte a gyermeket;

•	 a jogellenesen külföldre vitt kiskorúak ügyével foglakozó európai parlamenti 
közvetítőhöz fordul a családi közvetítési eljárás megindítása érdekében.
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JOGELLENESEN KÜLFÖLDRE VITT KISKORÚAK ÜGYEIVEL
FOGLALKOZÓ EURÓPAI PARLAMENTI KÖZVETÍTŐ IRÁNYMUTATÁSAI

1. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1.1 A jogellenesen külföldre vitt kiskorúak ügyeivel foglalkozó európai parlamenti 
közvetítő által indított eljárásokban:

a/ a „közvetítő” a jogellenesen külföldre vitt kiskorúak ügyeivel foglalkozó 
európai parlamenti közvetítő, akit a felek közvetítésre felkértek, 

b/ a „közvetítés” egy bíróságon kívüli megállapodás elérése érdekében a 
jogellenesen külföldre vitt kiskorú(ak) érdekét szem előtt tartva, közvetítő 
segítségével  lefolytatott eljárás.

2. A KÖZVETÍTŐ HATÁSKÖRE

A közvetítőnek az alábbi szolgáltatások nyújtására van hatásköre:

•	 segítségnyújtás a feleknek egy közvetítési megállapodás elérésében;
•	 tájékoztatás nyújtása a hatályos jogszabályokról;
•	 a kiskorúak jogellenes külföldre vitelével kapcsolatos nemzetközi és európai 

jogszabályok alkalmazása során tapasztalt szabálytalanságok jelentése az 
illetékes hatóságoknak.

3. FÜGGETLENSÉG ÉS PÁRTATLANSÁG

A közvetítő teljesen függetlenül, pártatlanul, és a felek kifejezett kérésére végzi 
tevékenységét.

A közvetítőnek minden esetben pártatlanul kell fellépnie a felekkel szemben, és ezt 
ki is kell hangsúlyoznia, és egyforma segítséget kell nyújtania a közvetítési eljárásban 
részt vevő minden fél számára.

4. A MEGÁLLAPODÁS, AZ ELJÁRÁS ÉS A VITA MEGOLDÁSA

4.1. Eljárás

A közvetítőnek meg kell győződnie arról, hogy a közvetítésben részt vevő felek 
megértették a közvetítési eljárás sajátosságait, és a közvetítő valamint a saját maguk 
által abban betöltött szerepet.
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A közvetítőnek a közvetítés elindítása előtt biztosítania kell, hogy a felek 
megértették és kifejezetten elfogadták a közvetítési megállapodás keretét és feltételeit, 
beleértve a felek és a közvetítő bizalmas adatkezelésére vonatkozó kötelezettségeire 
vonatkozó rendelkezéseket is.

A közvetítőnek megfelelő módon kell lefolytatnia az eljárást, figyelembe véve 
az ügy körülményeit, beleértve az erőviszonyok esetleges kiegyensúlyozatlanságát, 
a felek esetleges kívánságait és a vonatkozó jogszabályokat, valamint a vita gyors 
lezárására vonatkozó igényt is.

4.2. Az eljárás korrektsége

A közvetítésnek elsősorban az érintett kiskorúak érdekét figyelembe véve kell 
lezajlania. A közvetítőnek gondoskodnia kell arról, hogy minden fél megfelelően részt 
vehessen az eljárásban.

Rögzítve, hogy a közvetítés keretében, és elsősorban a vitát megoldó megállapodás 
alapján vállalt kötelezettségek teljesítése a felek felelőssége, a közvetítő vethet véget a 
közvetítési eljárásnak, ha:

•	 alapos indoka van azt gondolni, hogy az eljárás lefolytatása nehezen vezethet 
el a vita megoldásához;

•	 a felek jogszerűtlen rendelkezéseket javasolnak beilleszteni a megállapodásba.

4.3. Az eljárás vége

A közvetítőnek minden szükséges lépést meg kell tennie annak érdekében, hogy 
a felek közötti esetleges megállapodás olyan megegyezésen alapuljon, amelynek 
minden fél ismeri részleteit és érti az abban foglaltakat. A felek bármikor, indokolás 
nélkül visszaléphetnek a közvetítéstől.

5. TITOKTARTÁS

A közvetítőnek a közvetítés során szerzett vagy azzal kapcsolatos információkat 
bizalmasan kell kezelnie, beleértve azt a tényt is, hogy közvetítésre kerül vagy került 
sor, eltekintve azoktól az esetektől, amikor törvény, vagy a közrend fenntartásával 
kapcsolatos ok kötelezi.

A felek egyike által a közvetítővel közölt bizalmas információkat az adott fél 
hozzájárulása nélkül nem szabad a másik fél tudomására hozni.
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Joghatóság a gyermek jogellenes elvitele esetében

A gyermek jogellenes elvitele vagy visszatartása esetében azon tagállam bíróságai, 
amelyben az elvitelt vagy visszatartást közvetlenül megelőzően a gyermek szokásos 
tartózkodási hellyel rendelkezett, mindaddig megtartják joghatóságukat, amíg a 
gyermek másik tagállamban szokásos tartózkodási helyet nem szerez, és:

a. minden felügyeleti joggal rendelkező személy, intézmény vagy más szerv el 
nem fogadja az elvitelt, illetve visszatartást;

b. a gyermek legalább egy éve tartózkodik az említett másik tagállamban azt 
követően, hogy a felügyeleti joggal rendelkező személy, intézmény vagy más 
szerv tudomást szerzett, illetve tudomást szerezhetett a gyermek tartózkodási 
helyéről, és a gyermek beilleszkedett új környezetében, továbbá a következő 
feltételek közül legalább egy teljesül:

i/ egy éven belül azt követően, hogy a felügyeleti jog gyakorlója tudomást 
szerzett vagy tudomást kellett volna szereznie a gyermek tartózkodási helyéről, 
nem nyújtottak be a visszavitel iránti kérelmet annak a tagállamnak az illetékes 
hatóságaihoz, ahová a gyermeket elvitték, illetve amelyben visszatartották;

ii/ a felügyeleti jogok gyakorlója által benyújtott visszaviteli kérelmet 
visszavonták, és nem nyújtottak be új kérelmet az i. bekezdésben 
meghatározott határidőn belül;

iii/ a 11. cikk (7) bekezdése alapján lezárták azt az ügyet, amelyet azon tagállam 
bírósága előtt folytattak, ahol a gyermek közvetlenül a jogellenes elvitel, illetve 
visszatartás előtt szokásos tartózkodási hellyel rendelkezett;

iv/ a gyermek visszaviteléről nem rendelkező, felügyeletről szóló határozatot 
hoztak annak a tagállamnak a bíróságai, ahol a gyermek közvetlenül a jogellenes 
elvitel, illetve visszatartás előtt szokásos tartózkodási hellyel rendelkezett.

A 2201/2003/EK rendelet 10. cikke
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