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Bevezetés 

 

A külföldi határozatok elismerésének és végrehajtásának jogi szabályozása az Európai Unió 

létrejöttével (továbbiakban: EU), Magyarország az EU-hoz való csatlakozásával sem 

megoldott probléma, nem új eljárásjogi jelenség, hanem a határozathozatal hazai jognak való 

megfelelősége, az eljárás tisztességes volta mindenkor a jogbiztonság követelményéből is 

fakadó kötelezettsége a jogalkalmazónak. 

Az első tanulmányok, melyek a külföldi ítéletek elismerésének kérdéskörével 

foglalkoznak, már az 1930-as években megjelentek a külföldi szakirodalomban,
2
 hazánkban a 

témával kapcsolatos első tanulmányt Bán Tamás írta 1992-ben.
3
 E tanulmányában kifejti, 

hogy az elismerés konstrukciójával nem lehetünk elégedettek, bár ekkor még az egyezmények 

és a viszonossági megállapodások jellemezték a hazai nemzetközi magánjogi szabályozást. 

Megfogalmazhatnánk az a tételt is, miszerint a bővülő EU kedvező hatással van a 

nemzetközi vonatkozású családjogi ügyekre, a polgári perekre, hiszen az egységes európai 

polgári eljárásjog
4
 szabályai a tagállami hatáskör helyett, az EU normáinak alkalmazását írják 

elő (szubszidiaritás-elve) a tagállamok számára. A rendelet szabályozása által leegyszerűsödik 

a határon átnyúló perek joghatósági, alkalmazandó jogi kérdéseinek rendezése, a külföldi 

ítéletek elismerésének és végrehajtásának kérdése, azonban ez a jogtétel a mai perjogi 

rendszerben nem állítható fel még vélelemként sem, hiszen az EuB elé kerülő ügyek 

tényállása tekintetében a párhuzamos eljárások, a perfüggőség, a joghatóság problémájának 

kérdését is magukkal hozzák, mely különösen bonyolult jogkérdésekben az EuB köteles állást 

foglalni, döntést hozni. Emiatt fordul egyre több tagállami bíróság a rendeletek értelmezése 

miatt előzetes döntéshozatal iránti kérelemmel az EuB-hoz. 

A tanulmány azt a célt tűzte ki, hogy a vonatkozó uniós szabályozáson túl a 

joggyakorlatot is elemezze, az Európai Unió Bíróságának (továbbiakban: EuB) ítélkező 
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kötelező alkalmazni a tagállamoknak. 
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gyakorlatát, ennek fejlődést, főbb jogtételeinek bemutatását. Ennek során figyelembe kell 

vennünk, hogy az EuB ítélkezése nem konstans, hanem dinamikusan változik, az adott jogeset 

jellegéből adódó eltérésekre is reagál, ahogyan a jogalkotás, jogalkalmazás változásainak 

figyelemmel kísérése is változtatja az EuB ítélkező tevékenységét. Az EuB-nak azért 

szükséges értelmeznie a Rendeletet, mert az EuB ítéletei számos támpontot fogalmaznak meg 

a nemzeti jogalkalmazók számára, felismerve ugyanakkor azt a tényt is, hogy még mindig 

lényeges különbségek mutatkoznak az EU-n belül az egyes tagállamok családi- és eljárás jogi 

szabályozásában.
5
 Az EU a polgári eljárásjog

6
 területén rendeleteket alkot, mely 

rendeletalkotásnak a 9 éve alkalmazandó, a családjog jogviszonyokat rendező, ezen belül is az 

ítéletek elismerését és végrehajtását szabályozza házassági és szülői felelősséggel kapcsolatos 

perekben a 2201/2003/EK tanácsi rendelet.
7
 

1. A 2201/2003/EK tanácsi rendelet (Brüsszel IIa. rendelet) 

 

1.1.  A rendeletalkotás indokoltsága 

A külföldi határozatok elismerésének és végrehajtásának kérdése a tagállami hatóságok, 

bíróságok határozathozatalának elvonása, mely során a tagállami hatóságnak érdemben nem 

szükséges az elé kerülő ügyet tárgyalnia, csak azt szükséges vizsgálnia, hogy a külföldön 

meghozott határozatok megfelel-e a tekintetben, hogy abban a tagállamban, ahol az elismerést 

kérik, megfelel a jogszabályoknak. 

Az egyes országokban meghozott határozatok elismerésének és végrehatásának 

eljárásjogi szempontból lévő jelentősége nem vitatható, a jogbiztonság alapkövetelményének 

letéteményese. Különösen figyelmet szükséges fordítani azokra az ügyekre, melyek 

nemzetközi elemet tartalmaznak, vagyis amelyeket nemzetközi vonatkozású ügyeknek 

tekintünk. Az EU ezért a határozatok elismerésének és végrehatásának megkönnyítése 

érdekében rendeletalkotással törekszik a polgári eljárásjogi akadályok leküzdésére, a 

leghatékonyabb érdekérvényesítésre. 

Kétségtelen, hogy a vegyes házasságkötések aránya jelentősen megnövekedett az elmúlt 

évtizedekben az EU-ban, mely egy újabb nemzetközi magánjogi probléma kialakulásához 

vezetett. A házasságkötések számának növekedésével együtt jár a házasság felbontására 

irányuló keresetek növekvő száma is. A külföldi állampolgárok vagy külföldön lakóhellyel 

rendelkező uniós állampolgárok ügyében hozott döntést, vagyis a joghatósággal rendelkező 

bíróság döntését a többi tagállamban is érvényre kell juttatni, erre szolgál a határozatok 

elismerésének és végrehatásának rendeleti szabályozása a házassági perekben. 
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 OSZTOVITS András: Az Európai Közösségek bíróságának joggyakorlata a szülői felelősséggel kapcsolatos 

perek joghatósági kérdéseiben, Családi Jog, 2009/3., 25. o. 
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eljárásjog Európában, HVG-Orac, Budapest, 2009. 
7
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vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, illetve az 

1347/2000/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről. (HL L 338., 2003.12.23., 1. o.) 
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A szülői felelősségre vonatkozó perek tekintetében a gyermek érdekeire figyelemmel 

még inkább érvényesülnie szükséges a határozatok elismerésének és végrehajtásának 

jelentősége. Bár a joghatóság kérdése nem szerves része a tanulmánynak, azonban a Brüsszel 

IIa. rendelet újításaként megemlítendő, hogy a Rendelet az eredetileg eljárt bíróság 

joghatóságát nem engedi felülvizsgálni, mely jogtétel visszaköszön az EuB ítéleteiben is.
8
 

 

1.2.  A Rendelet előzményei 

 

A jogegységesítési folyamat a családjog területén a rendeletalkotásokkal már 1990-től 

megindult. Minderre azért is volt szükség, mert a bontóperek jelentős hányada nemzetközi 

vonatkozású, mely számos eljárásjogi problémát okoz(hat). A házassági ügyek joghatósági és 

alkalmazandó jogi szabályozásának története a Brüsszel II. egyezmény tervezetig, vezethető 

vissza (1998. 05. 28.), azonban a Brüsszel II. rendelet előzménye a Brüsszeli Egyezmény. 

2000-ben fogadták el az 1347/2000/EK (Brüsszel II.) rendeletet, azonban a rendelet 

elnevezéséből adódóan a házassági ügyekben és a házastársaknak közös gyermekkel 

kapcsolatos szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, és a határozatok 

elismeréséről és végrehajtásáról szóló kérdéskört szabályozza. Hiányossága a rendeletnek, 

hogy csak a közös gyermekkel kapcsolatos szülői felelősségre vonatkozó kérdéseket rendeli 

szabályozni. A rendelet hiányosságainak orvoslására 2003-ban elfogadták a 2201/2003/EK 

rendelet (Brüsszel IIa. rendelet), mely hatályon kívül helyezte az 1347/2000/EK rendeletet.  

 

1.3. A Brüsszel IIa. rendelet tárgyi hatálya 

 

A Brüsszel IIa. rendelet tárgyi hatályát tekintve két területre bontható: a házassági 

ügyekre és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokra.  

A házassági ügyek a házasság felbontására, a különválásra és a házasság 

érvénytelenítésére terjednek ki. A Brüsszel IIa. rendelet a jogelőd Brüsszel-II. rendelettel 

szemben nem a házassági ügy járulékos kérdéseként kezeli a szülői felelősség kérdését, 

hanem annak önállóságot biztosít.
9
 

A szülői felelősségre vonatkozó ügyek körében a Brüsszel IIa. rendelet tárgyi hatálya 

kiterjed a szülői felelősség megállapítására, gyakorlására, átruházására, korlátozására vagy 

megszüntetésére. A szülői felelősség fogalmát a Rendelet úgy határozza meg, hogy az a 

gyermek személyével és vagyonával kapcsolatos valamennyi jogot és kötelezettséget 

magában foglalja, így a felügyeleti jogot és a láthatási jogot is. A Rendelet 2. cikkének 9. 

pontja határozza meg a felügyeleti jog fogalmát, mely egy gyermek gondozásával kapcsolatos 

jogok és kötelezettségek összességeként definiálható, mely kötelezettségség kiterjed a 

gyermek tartózkodási helyének meghatározására. A Rendelet 2. cikkének 10. pontja pedig 

úgy határozza meg a láthatási jog fogalmát, mely különösen a gyermek korlátozott időre való 

elvitelének joga a szokásos tartózkodási helyétől eltérő helyre. 

 

                                                 
8
 Vö.: C-491/10. PPU. sz., Joseba Andoni Aguirre Zarraga kontra Simone Pelz ügyben 2010. december 22-én 

hozott ítélet (EBHT 2010 I-14247) 76. pont 
9
 KENGYEL Mikós – HARSÁGI Viktória: Európai polgári eljárásjog, Osiris, Budapest, 2009. 208. o. 
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1.4.  A Brüsszel IIa. rendelet személyi, területi és időbeli hatálya 

 

A házassági ügyekkel kapcsolatos eljárásokban a személyi hatály a Brüsszel IIa. rendelet 

egyik újításaként minden gyermekre kiterjed, ideértve a házasságon kívül született 

gyermekeket is. 

A területi hatály az EU tagállamokra terjed ki, kivéve Dániát, mely az Amszterdami 

Szerződéshez fűzött jegyzőkönyv alapján nem alkalmazható a Rendelet. 

A Brüsszel IIa. rendelet 2004. augusztus 1-jén lépett hatályba, de csak 2005. március 1-

től alkalmazható, ez időponttól indult ügyekben a Brüsszel II. rendelet helyett a Brüsszel IIa. 

rendeletet kell alkalmazni. 

 

2. A külföldi határozatok elismerésének és végrehajtásának szabályai Magyarországon 

Magyarországon a külföldi ítéletek elismeréssel és végrehajtással kapcsolatos 

szabályokat a Nemzetközi Magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet 

(továbbiakban: Nmj.tvr.) tartalmazza, mely rendelkezések alkalmazásánál figyelembe kell 

vennünk A végrehajtásról szóló 1994. évi VIII. törvény (továbbiakban: Vht.) vonatkozó 

rendelkezéseit is.  A külföldi határozatok elismerése automatikus és nem igényel külön 

eljárást, a külföldi határozat végrehajthatóvá nyilvánítása exequatur eljárás keretében történik. 

Az elismerés és a végrehajthatóvá nyilvánítás fogalmait együttesen kell kezelni. Az Nmj. tvr. 

74/A. § úgy rendelkezik, hogy amint az elismerés előfeltételei teljesülnek, a határozatot a 

végrehajtási törvény szabályai szerint kell végrehajtani.
10

 

Az Nmj.tvr. XI. fejezetében a Külföldi határozatok elismerése és végrehajtása cím alatt 

szabályozza a külföldi határozatok elismerését, azokat az esetköröket, amikor nem ismerhető 

el a külföldön hozott határozat. Az Nmj.tvr. 74. §- a kimondja, hogy a külföldi határozat 

elismerése külön eljárást nem igényel. Az elismerhetőség kérdését jogszabály eltérő 

rendelkezése hiányában az a bíróság vagy hatóság vizsgálja, amelynek eljárásában a külföldi 

határozat elismerésének kérdése felmerül. Az érdekelt fél külön eljárásban kérheti a bíróságtól 

annak megállapítását, hogy a külföldi határozat Magyarországon nem ismerhető el.
11

 A 

külföldi határozat érdemi felülvizsgálatának nincs helye.
12

 Ha a külföldi marasztaló határozat 

magyarországi elismeréséhez megkívánt feltételek fennállnak, a határozatot belföldön az erre 

irányadó jogszabály rendelkezései szerint lehet végrehajtani. 

Az Nmj. tvr. vonatkozó szabályait az elismerésről és végrehajtásról csak akkor kell 

alkalmazni, ha az ügy nem tartozik EU rendelet alkalmazási körébe vagy nem rendezi a 

kérdést nemzetközi egyezmény. Így a külföldi határozatok elismerésénél és végrehajtásánál 

fontos tisztázni, hogy az Nmj.tvr. alapján az uniós rendeletek és a nemzetközi egyezmények 

megelőzik az Nmj.tvr. alkalmazását, az Nmj.tvr. szabályait csak azokban az esetekben kell 

                                                 
10

 NAGY Csongor István: Nemzetközi polgári eljárásjog, HVG-Orac, Budapest, 2012. 210. o. 
11

 Ekkor a bíróság nemperes eljárásban határoz. Az eljárásra főszabályként az ellenérdekű fél belföldi lakóhelye 

(székhelye) vagy szokásos tartózkodási helye szerinti törvényszék székhelyén működő helyi bíróság, Budapesten 

a Budai Központi Kerületi Bíróság jár el. 
12

 Nmj.tvr. 74. § (2) bekezdés c) pontja. 
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alkalmazni, amennyiben azt a kérdést nem rendezi nemzetközi egyezmény vagy EU-s 

rendelet,
13

 így kétszeresen is szubszidiáriusnak tekintendő. 

A Vht. XII. fejezetében található a Külföldi határozat végrehajtását szabályozó fejezet. A 

Vht. 205. §-a kimondja, hogy külföldi bíróság és a külföldi választottbíróság határozatát 

törvény, nemzetközi egyezmény vagy viszonosság alapján lehet végrehajtani. A külföldi 

határozatnak meg kell felelnie a Vht. 15. §-ában szabályozott feltételnek.
14

 Az a fél, aki a 

végrehajtást kéri, köteles csatolni a végrehajtandó külföldi határozatot és - szükség esetén, a 

bíróság felhívására - annak hiteles magyar fordítását. Amennyiben a külföldi határozat 

végrehajtható, a végrehajtást kérő bíróság végzéssel a külföldi határozatra végrehajtási 

tanúsítványt vezet, amelyben azt tanúsítja, hogy a határozat a magyar jog szerint a belföldi 

bíróság (választottbíróság) határozatával azonos módon végrehajtható.
15

 A meghozott végzés 

jogerőre emelkedése után a bíróság a végrehajtási tanúsítvánnyal ellátott külföldi határozat 

alapján végrehajtási lapot, ill. vele egy tekintet alá eső végrehajtható okiratot állít ki.  

A Vht. kimondja, hogy az Nmj. tvr.-en kívül az eljárás során figyelembe kell venni a 

nemzetközi egyezményeket és a viszonosságon alapuló joggyakorlatot is. 

Egy szakaszban rendelkezik a Vht. a Brüsszel IIa. rendelethez való viszonyáról, amikor 

kimondja, hogy ha a határozat végrehajtása bírósági végrehajtás útján, e törvény szerint 

történik (Vht.), a bíróság a 2201/2003/EK tanácsi rendelet szerinti, a bírósági határozat 

végrehajthatóságának megállapítására irányuló eljárás során - ha a 2201/2003/EK tanácsi 

rendelet másképpen nem rendelkezik- az e Fejezetben foglaltak szerint jár el.
16

 

 

3. 2201/2003/EK tanácsi rendeletnek a határozatok elismerésére és végrehajtására 

vonatkozó rendelkezései 

 

3.1.  A Rendeletnek a határozatok elismerésére vonatkozó rendelkezései 

 

A külföldi határozatok elismerése ipso iure a Brüsszel IIa. rendelet értelmében.  

A határozat fogalmát a Rendelet 13. cikk (1) bekezdése határozza meg, és azt kizárólag a 

bírósági döntésekre szűkíti. Ez a szabály kifejezetten megállapító határozatokról beszél, így az 

egyik tagállamban hozott, a kereseti kérelmet elutasító határozat nem kötelező a másik 

tagállam bíróságára nézve.
17

 

A Rendelet III. fejezete szabályozott határozatok elismerését és végrehajtását viselő cím 

21. cikk kimondja, hogy valamely tagállamban hozott határozatot egy másik tagállamban 

                                                 
13

 Dr. NEMESSÁNYI Zoltán a KRE-ÁJK-n 2010/2011-es tanév tavaszi félévében tartott előadásaiban többször 

kiemelte az Nmj.tvr. azon hiányosságát, hogy az elismerés és végrehajtás tekintetében az Nmj. tvr. még mindig 

külföldi határozatot említ, az Nmj. tvr. szabályai nem követik hazánk EU-hoz való csatlakozását, hiszen a 

külföldi határozatok elismerésénél és végrehajtásánál a „nem európai uniós tagállam” kitétel alkalmazása,  az 

Nmj. tvr. –be való iktatása lenne indokolt. 
14

 E szerint az elsőfokon eljárt bíróság végrehajtási lapot állít ki: a) a bíróság polgári ügyben hozott marasztaló 

határozata alapján, b) a bíróság büntetőügyben hozott határozatának a polgári jogi igénnyel kapcsolatos 

marasztalást tartalmazó része alapján, a bíróság által jóváhagyott egyezség alapján. 
15

 Vht. 208. §. 
16

 Vht. 210/B. § 
17

 OSZTOVITS András: Európai joghatósági szabályok polgári perekben, Complex, Budapest, 2010. 38. o. 
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külön eljárás nélkül elismerik, megszüntetve ez által az ún. exequatur eljárást
18

. A Brüsszel 

IIa. rendelet kimondja továbbá, hogy amennyiben a határozat elismerése a bíróság előtt 

előkérdésként merül fel, akkor ez a bíróság határozhat döntést ebben a kérdésben. 

 

3.1.1. A házassággal összefüggő határozatok elismerése 

 

A Rendelet a 22. cikkében szabályozza a házasság felbontására, a különválásra és a 

házasság érvénytelenítésére vonatkozó határozatok elismerését kizáró okok körét. Ezek 

alapján valamely tagállamban meghozott határozat nem ismerhető, ha az elismerés ellentétes 

annak az államnak a közrendjével, ahol az elismerést kérik, a határozatot az alperes 

távollétében hozták, ha az alperesnek nem kézbesítették az eljárást megindító vagy azzal 

egyenértékű iratot megfelelő időben és olyan módon, hogy az alperes a védekezéséről 

gondoskodhasson, továbbá ha a határozat összeegyeztethetetlen egy másik határozattal, illetve 

ítélt dolog esetében sem ismerhető el a határozat. 

Az elismerést kizáró okokat az eljáró bíróságnak hivatalból kell vizsgálnia. Házassági perben 

csak a kötelék vonatkozásában (az esetlegesen ezzel együtt tárgyalt egyéb kérdésekre nem) 

alkalmazható e rendelet, így itt is csak a határozat elismeréséről, és nem annak 

végrehajthatóvá nyilvánításáról beszélhetünk.
19

 

 

3.1.2. A szülői felelősséggel összefüggő határozatok elismerése 

 

A szülői felelősségre vonatkozó határozatok elismerését kizáró okok között szerepel az az 

esetkör, ha az elismerés nyilvánvalóan ellentétes azon állam közrendjével, ahol az elismerést 

kérik (gyermek érdekeire is figyelemmel) vagy ha a határozatot úgy hozták meg, hogy nem 

adtak lehetőséget a gyermeknek a meghallgatására (a sürgős eseteket kivéve). Nem ismerhető 

el továbbá a szülői felelősségre vonatkozó határozat, amennyiben a határozatot az alperes 

távollétében hozták, ha az alperesnek nem kézbesítették az eljárást megindító vagy azzal 

egyenértékű iratot megfelelő időben és olyan módon, hogy az alperes a védekezéséről 

gondoskodhasson
20

 vagy bármely személy kérelmére, aki azt állítja, hogy a határozat sérti a 

szülői felelősséget, ha azt úgy hozták meg, hogy e személy meghallgatására nem adtak 

lehetőséget. Továbbá azokban az esetekben sem lehet elismerni a határozatot, ha a határozat 

összeegyeztethetetlen a szülői felelősségre vonatkozó későbbi határozattal, melyet abban a 

tagállamban hoztak, ahol a határozat elismerését kérik. Nem ismerhető el a határozat, ha 

összeegyeztethetetlen egy későbbi, szülői felelősségre vonatkozó későbbi szülői felelősségre 

vonatkozó határozattal, amelyet a gyermek szokásos tartózkodási helye szerinti másik 

tagállamban vagy harmadik államban hoztak, feltéve, hogy a későbbi határozat megfelel az 

elismerés feltételeinek abban a tagállamban, ahol az elismerést kérik továbbá abban az 

esetben sem, ha nem tartják be az 56. cikkben meghatározott eljárást. 

                                                 
18

 Exequatur eljárásról ír: Katja STOPPENBINK: Systemwechsel im internationalen Anerkennungsrecht: Von der 

UuGVVO zur geplanten Abschaffung des Exequaturs, European Review of Private Law 2002/5. 641-674. o. 
19

 Dr. CSERBÁNÉ dr. NAGY Andrea: A házassági jog kodifikációi, PhD. dolgozat, Miskolc, 2012. 211. o. 
20

 A hivatalos iratok kézbesítéséről lásd: HARSÁGI Viktória: A kézbesítés szerepe az Európai polgári eljárásjog 

forrásaiban, Iustum Aequum Salutare, 2009./4. 
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Természetszerűleg csak a szülői felelősséggel kapcsolatos határozatok végrehajtásáról 

rendelkezik a Rendelet, a házasság felbontásával, érvénytelenítésével kapcsolatos határozatok 

esetében csak elismerési kötelezettsége van a tagállamnak, melyet a Rendelet 21. cikk 2. 

pontja rögzít.
21

 

A Rendelet kimondja továbbá, hogy az eredeti eljárás helye szerinti tagállam bíróságának 

joghatósága nem vizsgálható felül. 

A Brüsszel IIa. rendeletnek a polgári eljárásjogi jogegységesítésben az elismerés 

tekintetében hozott legnagyobb újdonsága az, hogy a végrehajtástól független elismerés 

körébe a határozatok mellett az egyéb közokiratokat is bevonta.
22

 

 

3.2.  A Rendelet végrehajthatásra vonatkozó rendelkezései  

 

A Rendelet szabályai alapján a külföldi határozatok elismerése ipso iure, vagyis külön eljárás 

nélkül történik, de a külföldi jogcím alapján történő végrehajtás feltételez egy megfelelő 

határozatot a végrehajtás tagállamában. A szülői felügyelettel kapcsolatos határozat valamely 

tagállamban akkor hajtható végre, ha bármely érdekelt kérelmére egy másik tagállamban 

kérelmezték a végrehajtást és azt a bíróság végrehajthatónak nyilvánította. A végrehajtást 

kérő tagállam szabályai alapján szükséges kérelmezni a másik tagállamban meghozott 

határozat végrehajtását. Így amennyiben a jóváhagyást valamely állam területén 

megszerezték, a végrehajtásra szolgáló gyakorlati intézkedéseket az említett állam belső joga 

szabályozza.
23

 A végrehajtandó határozat nem vizsgálható felül, azonban a végrehajtást kérő 

tagállamban meghozott határozat ellen van helye jogorvoslatnak. 

 

4. Az Európai Unió Bíróságának (továbbiakban: EuB) eljárásnak joggyakorlata a 

Brüsszel IIa. rendelet alkalmazásáról 

 

Az általam vizsgát EuB jogesetek közös vonása, hogy az alapügy tényállása minden esetben 

hasonlóságot mutat, másrészt mivel családi jogot, különösen a szülői felelősséget is érintő 

esetekről van szó, a gyermek érdekeire figyelemmel ezek az ügyek a legtöbb esetben 

sürgősségi eljárásban
24

 bírálandók el, hiszen a kiskorú érdeke azt kívánja, hogy minél előbb 

rendeződjön a jogi helyzete. A tényállások közös vonása továbbá, mely minden esetben 

megnehezíti mind az eljáró tagállami, mind az EuB döntését, hogy a szülői felügyeletet nem 

gyakorló szülő jogellenesen kiviszi a gyermeket az országból, vagy a jogosan pl. a láthatási 

ideje alatti nála tartózkodása esetén, nem adja vissza a gyermeket.  

A vegyes házasságok esetében a válás után gyakori, hogy a másik szülő visszaköltözik az 

eredeti országába, gyakran több ezer kilométerre a gyermekétől, mely a másik tagállamban 

                                                 
21

 Dr. WOPERA Zsuzsa: A házassági és szülői felelősséggel kapcsolatos ügyek új eljárási szabályai a bővülő 

Európai Unióban, Magyar Jog 2004./8. sz. 492. o. 
22

 HARSÁGI Viktória: A házassági ügyekben, valamint a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban hozott 

határozatok elismerése az Európai Unióban, Magyar Jog, 2006/3., 174. o. 
23

 WOPERA Zsuzsa: Európai családjog, HVG-Orac, Budapest, 2009. 124. o. 
24

 Sürgősségi előzetes döntéshozatali eljárásra 2008. március 1-jétől van lehetőség. A sürgősségi eljárásról lásd 

részletesen: WOPERA Zsuzsa: Sürgősségi előzetes döntéshozatali eljárás polgári ügyekben, Sectio Juridica et 

Politica, Miskolc, Tomus XXVI/2. 2008. 745-758. o., WOPERA Zsuzsa: Európai családjog, HVG-Orac, 2009. 
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jogellenesen visszatartott gyermek esetében teszi nehézzé akár a gyermek visszavitelét, akár a 

másik szülőjével (főleg, ha neki ítélték a szülői felügyeletet) a kapcsolattartást. 

Összességében megállapítható, hogy a családjogi vonatkozású ügyek nem tekinthetőek 

egyszerűnek, hiába az EuB hasonló tényállás mellett már hozott ítéletet, egyre gyakrabban 

merül fel újabb kérdés a tagállami bíróságokban a Brüsszel IIa. rendelet szabályainak 

értelmezésére vonatkozóan, mely ítélkezési gyakorlat megfelelő mennyiségű ítéletet nyújt a 

tagállamok bíróságai számára, lassanként minden felmerült joghézagot, jogértelmezést 

kitöltve. 

 

4.1. A gyermek ideiglenes elhelyezése és az egyik tagállamban meghozott ítélet 

végrehajtása  

 

4.1.1. Az alapügy tényállása
25

 

 

Jasna Detiček szlovén állampolgár és Maurizio Sgueglia olasz állampolgár, Rómában éltek 

együtt 25 évig. 1997. szeptember 6-án megszületett lányuk, Antonella. A házastársak 

kapcsolata megromlott, és a házasság felbontásnak kérelmével egyidejűleg kérelmezték a 

gyermek feletti felügyeleti jogról szóló döntést. A tivoli bíróság ítélete alapján a gyermek 

feletti kizárólagos felügyeleti jogot M. Sgueglia számára biztosította és elrendelte a gyermek, 

Antonella piarista nővérek gyermekotthonában történő ideiglenes elhelyezést. Az 

ítélethirdetés napján J. Detiček Antonella lányával Olaszországból a szlovéniai Zgornje 

Poljčanéba távozott, ahol jelenleg is élnek. A szlovén Vrhovno sodišče (Legfelső Bíróság) 

2008. október 2-i határozata által helyben hagyott 2007. november 22-i határozatában a tivoli 

bíróság 2007. július 25-i végzését a Szlovén Köztársaság területén végrehajthatóvá 

nyilvánította. Ennek alapján az okrajno sodišče Slovenska Bistrica (Slovenska Bistrica-i 

kerületi bíróság) előtt a kiskorú gyermek M. Sguegliának való átadására, valamint az említett 

gyermekotthonban való elhelyezésére irányuló végrehajtási eljárás indult. J. Detiček 2008. 

november 28-án ideiglenes intézkedés iránt kérelmet nyújtott be, mely végzésében a bíróság a 

gyermekét az ő ideiglenes felügyelete alá helyezte. A bíróság úgy ítélte meg, hogy a gyermek 

beilleszkedett a szlovéniai szociális környezetébe és Olaszországba történő visszatérése és ott 

gyermekotthonban történő erőszakos elhelyezése nem tenne jót neki, mivel az 

helyrehozhatatlan fizikai és pszichikai traumát okozna neki. Antonella kijelentette a 

Szlovéniában folyamatban lévő bírósági eljárás során, hogy az édesanyjánál kíván maradni. A 

másik szülő ellentmondást nyújtott be a végzés ellen, melyet a bíróság elutasított. M. Sgueglia 

e végzés ellen fellebbezést nyújtott be a Višje sodišče v Mariboruhoz. 

 

4.1.2. Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 

Ezen tényállás alapján a bíróság előzetes döntéshozatal iránti kérelmet terjesztett elő, 

melyben a következő kérdésekre kívánt választ kapni: 

                                                 
25

 A C-403/09. PPU. sz., Jasna Detiček kontra Maurizio Sgueglia ügyben 2009. december 23-án hozott ítélet 

(EBHT 2009 I-12193). 
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- A Brüsszel IIa. rendelet 20. cikke alapján joghatósággal rendelkezik-e a bíróság védelmi 

intézkedések elfogadására akkor, ha egy másik tagállam a Rendelet értelmében az ügy 

érdemében joghatósággal rendelkező bírósága már hozott a Szlovén Köztársaságban 

végrehajthatónak nyilvánított védelmi intézkedést? 

- Amennyiben az első kérdésre adott válasz igenlő, akkor a bíróság védelmi intézkedés
26

 

meghozatala során módosíthatja-e, illetve hatályon kívül helyezheti-e egy másik 

tagállamnak a Brüsszel IIa. rendelet értelmében az ügy érdemében joghatósággal 

rendelkező bírósága által hozott jogerős és végrehajthatónak nyilvánított védelmi 

intézkedést? 

4.1.3. Az EuB ítélete 

Az EuB az ítéletében kifejti, hogy a Brüsszel IIa. rendelet szabályozása alapján a 

joghatósági szabályok a gyermek érdekeinek figyelembevételével (különösen a fizikai 

közelség) alapján került szabályozásra. Azonban a Rendelet úgy rendelkezik, hogy bizonyos 

feltételek mellett a tagállam jogszabályai által előírt ideiglenes intézkedést vagy védelmi 

intézkedést hozni, melyet azonban megszigorítóan kell értelmezni. Három együttes feltételnek 

kell érvényesülnie: az érintett intézkedés sürgős, az ügyben eljáró bíróság tagállamának 

területén található személyek vagy vagyontárgyak vonatkozásában hozták meg őket és ezek 

az intézkedések ideiglenes jellegűek.
27

 

Az EuB az ítélet rendelkező részében kifejtette, hogy a Brüsszel IIa. rendelet 20. cikkét 

úgy kell értelmezni, nem teszi lehetővé, hogy valamely tagállam bírósága ideiglenes 

intézkedést hozzon a szülői felelősségre vonatkozó ügyben, amely arra irányul, hogy az adott 

tagállam területén tartózkodó gyermek feletti felügyeleti jogot az egyik szülő részére 

biztosítsa. Azért nem hozhat ideiglenes intézkedést, mert a Rendelet alapján a gyermek 

felügyeletére vonatkozó érdemi jogvitában a joghatósággal rendelkező másik tagállam 

bírósága már hozott határozatot, mely határozatban a gyermek felügyeleti jogát ideiglenesen a 

másik szülőnek biztosította, és ezt a határozatot az első tagállam területén már 

végrehajthatóvá nyilvánították. 

 

4.1.4. A döntés jelentősége  

 

A Brüsszel IIa. rendelet megalkotásakor a jogalkotó fokozott figyelmet fordított a gyermek 

érdekeire, a részletszabályok megalkotásánál (lásd: fizikai közelség) is törekedtek arra, hogy a 

kiskorú gyermeket ne szakítsák ki megszokott környezetéből, vagy az a lehető legkisebb 

sérelemmel járjon számára a bíróság döntése. 

Az ítélet az ideiglenes intézkedések értelmezésére is vonatkozik, értelmezve a Brüsszel 

IIa. rendelet 20. cikkét. Az EuB arra a helyes megállapításra jutott, hogy a Rendelet 20. cikke 

nem teszi lehetővé ideiglenes intézkedés meghozatalát, ha az arra irányul, hogy az adott 

tagállam területén tartózkodó gyermek feletti felügyeleti jogot az egyik szülő részére 

biztosítsa. A joghatósági okok alapján azért sem teheti meg a bíróság, hogy meghozza az 

ideiglenes intézkedés tárgyában a végzését, mert a joghatósággal rendelkező másik tagállam 

                                                 
26

 Brüsszel IIa. rendelet 20. cikke 
27

 C-403/09. PPU. sz., ügyben hozott ítélet 39. pontja. 
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bírósága már érdemi ítéletet hozott, melyet a tagállam területén már végrehathatóvá 

nyilvánítottak. 

Az EuB így ítéletében kifejtette, hogy az ítélkezési gyakorlata során nem csak az adott 

rendelet szabályait veszi figyelembe, hanem a szabályozás egészének célkitűzéseit is. 

 

4.2.  A határozat végrehajtására vonatkozó észrevételek és az igazolás kibocsátása  

 

4.2.1. Az alapügy tényállása
28

 

A Brüsszel IIa. rendelet értelmezésére vonatkozik az Inga Rinau (litván állampolgár) és 

Michael Rinau (német állampolgár) közötti jogvita, mely Litvániában visszatartott lányuk, 

Luisa Németországba való visszavitele tárgyában indított eljárásban terjesztette elő a bíróság 

és fordult előzetes döntéshozatal iránti kérelemmel az EuB-hoz. 

A felek 2003. július 27-én kötöttek házasságot, lakóhelyük a németországi Bergfeldben 

volt. Közös gyermekük, Luisa, 2005. január 11-én született. A szülők 2005 márciusától külön 

éltek, a gyermek az anyjánál maradt. Ez időben kérelmezték a házasságuk felbontását. 

Az anya a lányával és egy korábbi kapcsolatból származó fiával két hétre külföldre 

utazott nyaralni, mely utazást Michael Rinau engedélyezte számára. Az anya a gyermekekkel 

2006. július 21-én Litvániába utazott, ahonnan nem tért vissza Németországba. 

Az Amtsgericht Oranienburg 2006. augusztus 14-én Luisa felügyeleti jogát ideiglenesen 

az apára bízta. A Brandenburgisches Oberlandesgericht (Németország) 2006. október 11-én 

elutasította Inga Rinau fellebbezését, és helybenhagyta az Amtsgericht Oranienburg 

határozatát.
29

 Az apa 2006. október 30-án keresetet nyújtott be a Klaipedos apygardos 

teismashoz (klaipedai járási bíróság, Litván Köztársaság). Keresetében kérelmezte 

gyermekének Németországba való visszavitelét, hivatkozva a Hágai Egyezményre
30

 és a 

Brüsszel IIa. rendeletre.  A klaipedai járási bíróság a 2006. december 22-i határozatával 

elutasította ezt a kérelmet. A bírósági tárgyaláson az apa ügyvédje ezt a határozatot átadta a 

német központi hatóságnak, mely továbbította az Amtsgericht Oranienburg számára. 

A Lietuvos apeliacinis teismas 2007. március 15-én megváltoztatta a klaipedai járási 

bíróság határozatát, és elrendelte a gyermek Németországba való visszavitelét. A klaipedai 

járási bíróság 2007. április hónapban hozott végzésében felfüggesztette a Lietuvos apeliacinis 

teismas 2007. március 15-i határozatának végrehajtását. Ez utóbbi bíróság a 2007. június 4-i 

határozatával hatályon kívül helyezte a végzést. 

Inga Rinau ugyanezen a napon kérelmezte a perújítást, a Klaipėdos apygardos teismasi 

bíróságnál, hivatkozva az új körülményekre, ill. a gyermek érdekére. A bíróság 2007. június 

19-én elutasította az anya kérelmét azzal az indokolással, hogy ezen kérelem tekintetében a 

német bíróságok rendelkeznek joghatósággal. Az anya fellebbezett az elutasító határozat 

ellen, mely határozatot a Lietuvos apeliacinis teismas a 2007. augusztus 27-i határozatával 

helybenhagyta. Az anya kérelmére a Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2008. május 26-án 

                                                 
28

 C- 195/08. sz., Inga Rinau ügyben 2008. július 11-én hozott ítélet (EBHT 2008 I-05271). 
29

 C-195/08. sz. ügyben hozott ítélet 30. pontja. 
30

 Az 1980. évi Hágai Egyezmény, melyre az EuB az ítéleteiben is gyakran hivatkozik a gyermek érdekeire 

figyelemmel, mely egyezményt a Brüsszel IIa. rendelettel kiegészített formában kell alkalmaznia. 
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hozott határozatában az érdemi határozat meghozataláig Luisa Németországba való 

visszavitelét elrendelő 2007. március 15-i határozat végrehajtását felfüggesztette. 

Az eljárás során a németországi Amtsgericht Oranienburg 2007. június 20-án hozott 

ítéletében felbontotta a Rinau házastársak házasságát. A bíróság döntött a kiskorú közös 

gyermek felügyeleti joga tekintetében, a felügyeleti jogot véglegesen az apa, Michael Rinau 

számára ítélte meg. A bíróság elrendelte, hogy az anya a gyermeket küldje vissza 

Németországba. Az eljáró bíróság kibocsátotta a Brüsszel IIa. rendelet 42. cikke szerinti 

igazolást, melyet csatolt a határozathoz. Inga Rinau az ítélet ellen fellebbezést nyújtott be, 

melyet a másodfokon eljáró Brandenburgisches Oberlandesgericht 2008. február 20-án 

elutasított.  

Inga Rinau a Lietuvos apeliacinis teismas előtt kérelmet terjesztett elő az Amtsgericht 

Oranienburg 2007. június 20-i ítélete azon része elismerésének megtagadása iránt, amelyben 

ez az ítélet Luisát M. Rinau felügyeletére bízza, és arra kötelezte Luisa anyját, hogy a 

gyermeket az apához vigye vissza, és bízza az apa felügyeletére.
31

 Az eljáró bíróság 

megállapította, hogy az anya kérelme elfogadhatatlan, mivel a Brüsszel IIa. rendelet 

értelmében a határozatok elismerése és végrehajtása külön eljárás nélkül, automatikusan 

megtörténik. 

Az anya ezen ítélet ellen felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő a litván Lietuvos 

Aukščiausiasis Teismas előtt, melyben a gyermek felügyeleti joga tekintetében hozott végzés 

hatályon kívül helyezését kérte, mely elrendelte Luisának Németországba történő 

visszavitelét és mely a felügyeleti jogot az apára ruházta. Inga Rinau új határozat 

meghozatalát kérelmezte. 

 

4.2.2. Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 

 

Ezen eljárásra tekintettel a Lietuvos Aukščiausiasis Teismas az eljárást felfüggesztette, és 

előzetes döntéshozatal céljából az alábbi kérdéseket terjesztette az EuB elé: 

- Kérheti-e az érdekelt fél a bírósági határozat elismerésének megtagadását elismerés 

iránti kérelem hiányában? (Brüsszel IIa. rendelet 21. cikk alapján) 

- Amennyiben az első kérdésre adott válasz igen, ez esetben a határozat elismerésének 

megtagadása iránt azon személy által előterjesztett kérelem vizsgálatakor, akivel 

szemben e határozat végrehajtható, a nemzeti bíróságnak hogyan kell alkalmaznia a 

Rendelet 31. cikkének (1) bekezdését?
32

 

- A nemzeti bíróság, mely igazolást bocsátott ki, köteles-e a gyermek származási 

országába való visszavitelt elrendelő határozatot vizsgálni? 

- Megfelel-e a rendelet szabályozásának, ha a származási tagállam bírósága az követően 

határoz a gyermek visszaviteléről, és azután az igazolást, hogy a gyermek jogellenes 

visszatartásának helye szerinti tagállam bírósága már határozott a gyermeknek a 

származási tagállamba történő visszaviteléről? 

                                                 
31

 C-195/08. sz. ügyben hozott ítélet 39. pontja. 
32

 A Brüsszel IIa. rendelet ezen cikke kimondja, hogy az a személy, aki ellen a végrehajtást kérték, továbbá a 

gyermek sem, az eljárásnak ebben a szakaszában a kérelemre semmiféle észrevételt nem tehet.  
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- El kell-e ismerni az eredeti eljárás helye szerinti tagállami bíróság gyermek 

visszaviteléről hozott határozatát, ha az eredeti eljárás helye szerinti tagállami bíróság 

nem tartotta be a gyermek visszavitelével kapcsolatos kérdések eldöntésére a 

Rendeletben előírt eljárást? 

 

4.2.3. Az EuB ítéletének tartalma 

 

Az első kérdésben a kérelmet előterjesztő bíróság arra kíván választ kapni, hogy kérheti-e a 

Brüsszel IIa. rendelet 21. cikke alapján a fél a bírósági határozat elismerésének megtagadását 

anélkül, hogy a határozat elismerése iránt kérelmet nyújtottak volna be?
33

 Az elismerés 

megtagadása iránti kérelemnek meg kell felelnie a Rendelet III. fejezetének 2. szakaszában 

előírt eljárásnak. Ennek alapján bármely érdekelt fél kérelmezheti a bírósági határozat 

elismerésének megtagadását, abban az esetben is, ha ezen határozat elismerése iránt előzőleg 

nem terjesztettek elő kérelmet.
34

 

Az EuB ítéletében rögzítette, hogy a Rendelet 31. cikke alapján az a személy, aki ellen a 

végrehajtást kérik, semmiféle észrevételt nem tehet.
35

 Nem alkalmazható azonban olyan 

eljárásban a bírósági határozat elismerésének megtagadása, amely anélkül indult, hogy 

előzőleg a határozat elismerését kérelmezték volna, így ez esetben az ellenérdekű fél, akinek 

az elismerés az érdeke, jogosult észrevételt tenni. 

 A bíróság kifejtette, hogy a határozat elismerésének megtagadása iránti kérelem nem 

terjeszthető elő, ha a Brüsszel IIa. rendelet 42. cikke értelmében igazolást bocsátottak ki. Az 

ilyen helyzetben az a határozat, amelyet igazolással láttak el, végrehajtható, és annak 

elismerését egyáltalán nem lehet megtámadni, mivel a Brüsszel IIa. rendelet alapján nincs 

exequatur eljárás.
36

 

4.2.4. A döntés jelentősége 

Az EuB ítéletében elvi éllel rögzíti, hogy bármely az adott ügyben érdekelt fél kérelmezheti a 

bíróság határozatának elismerésének megtagadását, abban az esetben is, ha első alkalommal a 

határozat meghozatala után kérik az elismerés megtagadását, nem szükséges, hogy ismételten 

terjesszék azt elő az eljárás során. 

Nem értek egyet az EuB döntésével, mely szerint az a fél, aki ellen az elismerést kérik, 

nem tehet semmiféle észrevételt. Azonban a Brüsszel IIa. rendelet meghatározott esetekben 

                                                 
33

 Jelen ítéletében az EuB kifejti továbbá, hogy az elismerés megtagadása iránti kérelem benyújtásának 

lehetősége különböző célok elérésére irányulhat, így lehet anyagi jogi jellegű, amelyek többek között a gyermek 

érdekeire vagy a család stabilitására és nyugalmára irányulnak, akár eljárásjogi jellegű, amennyiben lehetővé 

teszi az olyan bizonyítási eszközök idejekorán történő előterjesztését, amelyek esetleg később már nem állnak 

rendelkezésre. 
34

 Kivéve azokat az eseteket, ha az eljárás a Rendelet 11. cikkének (8) bekezdése, 40. cikke és 42. cikke alapján 

igazolással ellátott határozatra vonatkozik. 
35

 A Rendelet azért írja elő ezt a szabályt, mert a fél észrevételeinek figyelembevétele esetén az eljárás 

megállapító és kontradiktórius jellegűvé válna, mely ellentétben áll azzal, hogy a védelemhez való jogot a 

jogorvoslat útján biztosítják (Rendelet 33. cikke). 
36

 Az exequatur eljárás a 44/2001/EK tanácsi rendeletben eltörlése került. Az európai polgári eljárásjog 

fejlődésének iránya abba az irányba mutat, hogy az exequatur eljárást a házassági ügyekben és a szülői 

felelősségre vonatkozó eljárások végrehajtásánál is eltörlésre fog kerülni.  
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lehetővé teszi az észrevételek tételét, így ezzel a kivétellel és a Rendelet céljának 

összefüggésével már az EuB érvelését meggyőzőnek és helyesnek találom. Így csak 

főszabály, hogy a fél nem tehet észrevételt. 

A Brüsszel IIa. rendelet 42. cikkének értelmezésére vonatkozó egyik eset ez az ítélet.
37

 

Az EuB kimondta az ítéletében, hogy az a határozat, melyet elláttak igazolással, végrehajtható 

és az elismerését nem lehet megtámadni, mely érvelés a végrehajthatóvá nyilvánítási eljárás 

eltörlésével igazolható érveléstanilag. 

 

4.3. Az igazolás kibocsátásának kiállítása és joghatásai 

 

4.3.1. Az alapügy tényállása
38

 

A spanyol állampolgársággal rendelkező Joseba Andoni Aguirre Zarraga és a német 

állampolgárságú Simone Pelz 1998. szeptember 25-én kötött egymással házasságot 

Spanyolországban. A házaspárnak 2000. január 31-én született meg a leányuk, Andrea. A 

család Sondikában, Spanyolországban élt.  A házastársak közötti kapcsolat 2007. év vége felé 

megromlott, ezt követően különváltak. A spanyol bíróságnál mindketten kérelmezték a 

házasságuk felbontását és kérelmezték a közös gyermek feletti kizárólagos felügyeleti jogot, 

melyet ideiglenesen az apára ruházta az eljáró bíróság, az Simone Pelz láthatási jogot kapott. 

Az anya visszaköltözött Németországba. A nyári szünidőben Andrea egy hónapot az anyjánál 

tölthetett Németországban, azonban a szünidő végével a gyermek nem utazott vissza 

édesapjához. A spanyol bíróság határozatában megállapította, hogy az anya megsértette a 

felügyeleti jogról rendelkező határozatot. A spanyol bíróság megtiltotta, hogy Andrea 

elhagyja Spanyolországot és az ítélethozatalig felfüggesztette az anyának adott láthatási jogot. 

A bíróság a felügyeleti jog tárgyában új szakvélemény beszerzését rendelte el, továbbá 

Andrea személyes meghallgatására új határnapot tűzött ki. A tárgyaláson anya és gyermeke 

nem jelent meg.
39

 Az eljáró spanyol bíróság 2009. december 16-án hozott ítéletet, melyben a 

gyermek feletti felügyeleti jogot az apára ruházta. 

Simone Pelz az ítélet ellen fellebbezést nyújtott be az Audiencia Provincial de 

Bizkayához (bizkayai tartományi bíróság), és többek közt Andrea meghallgatását kérelmezte, 

melyre az elsőfokú eljárás során nem került sor. A fellebbezési kérelemben eljáró másodfokú 

bíróság 2010. április 21-én elutasította a kérelmet, azzal az indokolással, hogy a spanyol 

eljárási szabályok alapján a fellebbviteli eljárásban bizonyítás-felvétel csak a törvényben 

kifejezetten meghatározott esetekben lehetséges. 

Németországi bíróság előtt A. Zarraga kérelmezte lánya Spanyolországba való 

visszavitelét. A kérelmét helybenhagyta az Amtsgericht Celle (cellei helyi bíróság) 2009. 

                                                 
37

 A Rendelet 42. cikke szerinti igazolás kibocsátásnak kérdését egy másik ítéletében is vizsgálta az EuB:  

C- 491/10. PPU. sz., Joseba Andoni Aguirre Zarraga kontra Simone Pelz ügyben 2010. december 22-én hozott 

ítéletben  (EBHT 2010 I-14247), továbbá a C-211/10. PPU. sz., Doris Povse kontra Mauro Alpago ügyben 2010. 

július 1-én hozott ítéletében is (EBHT 2010 I-06673). 
38

 A C-491/10. PPU. sz., Joseba Andoni Aguirre Zarraga kontra Simone Pelz ügyben 2010. december 22-én 

hozott ítélet (EBHT 2010 I-14247). 
39

 Simone Pelz kérelmezte, hogy a gyermek meghallgatása és a szakértői vélemény beszerzése után lányával 

elhagyhassa Spanyolországot. A bíróság továbbá nem engedélyezte, hogy a gyermeket videokonferencia útján 

hallgassák meg. 
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január 30-i határozatában. Simone Pelz fellebbezést nyújtott be az ítélet ellen. Az 

Oberlandesgericht Celle (cellei regionális legfelső bíróság) a fellebbezésnek helyt adott.  

A cellei regionális legfelső bíróság a gyermek meghallgatása során megállapította, hogy 

Andrea kitartóan ellenzi visszavitelét és kifejezetten megtagadta a Spanyolországba történő 

visszatérést. A német bíróság által kijelölt szakértő szakvéleménye alapján Andrea korára és 

érettségének fokára tekintettel véleményét figyelembe kell venni. 

A német bíróságok előtti második eljárás a bilbaói 5. számú helyi és vizsgálóbíróság 

által - a házasság felbontását kimondó és az Andrea feletti felügyeleti jogról is döntő 2009. 

december 16-i határozatát követően - a Brüsszel IIa. rendelet 42. cikke alapján - 2010. február 

5-én kiállított igazolás alapján indult. A Bundesamt für Justiz (szövetségi igazságügyi hivatal) 

2010. március 26-i levelében megküldte a cellei helyi bíróságnak az említett ítéletet és 

igazolást. A hivatal felhívta a helyi bíróság figyelmét arra, hogy a nemzetközi családjog 

területére tartozó egyes jogintézmények végrehajtásáról szóló törvény (Gesetz zur Aus- und 

Durchführung bestimmter Rechtsinstrumente auf dem Gebiet des internationalen 

Familienrechts) 44. cikk (3) bekezdése értelmében a spanyol bíróságnak a gyermek 

visszavitelét elrendelő határozata végrehajtandó. Simone Pelz a határozat elismerésének 

megtagadását kérte. A cellei helyi bíróság 2010. április 28-i határozatában azt állapította meg, 

hogy a bilbaói bíróság ítélete nem ismerhető el és nem hajtható végre, mivel a testület nem 

hallgatta meg Andreát a határozathozatal előtt. 

Aguirre Zarraga 2010. június 18-án jogorvoslati kérelmet nyújtott be e határozat ellen a 

cellei regionális legfelső bírósághoz. A jogorvoslati eljárásban kérte a határozat hatályon 

kívül helyezését, valamint azt, hogy a bíróság utasítsa el volt felesége kérelmeit, és hivatalból 

rendelje el a bilbaói 5. számú helyi és vizsgálóbíróság 2009. december 16-i ítéletének a 

végrehajtását abban a részében, amelyben az elrendeli Andreának az apához való 

visszavitelét. A kérdést előterjesztő bíróság megállapította, hogy a bilbaói bíróság nem 

hallgatta meg Andrea aktuális véleményét, így azt nem vehette figyelembe 2009. december 

16-i, többek közt e gyermek feletti felügyelet jogáról szóló ítéletének meghozatalakor. 

Továbbá a cellei regionális legfelső bíróságban kérdések merültek fel azt illetően, hogy abban 

az esetben, ha ilyen alapjogsértés ellenére a végrehajtás szerinti tagállam bírósága semmilyen 

felülvizsgálati jogkörrel nem rendelkezik, e tagállamot kötheti-e egy tartalmi szempontból 

nyilvánvalóan hibás - a Brüsszel IIa. rendelet 42. cikke szerinti - igazolás. A kérdést 

előterjesztő bíróság álláspontja szerint a bilbaói bíróság által 2010. február 5-én kiállított 

igazolás egy nyilvánvalóan helytelen kijelentést tartalmaz, mivel azt állítja, hogy a spanyol 

testület meghallgatta Andreát, noha erre nem került sor. 

 

4.3.2.  A német bíróság fordult az EuB-hoz, a következő kérdések értelmezését kérve: 

- A Brüsszel IIa. rendelet 42. cikkét a EU Alapjogi Chartával összhangban értelmezve 

kivételesen rendelkezik-e a végrehajtás helye szerinti tagállam bírósága saját 

felülvizsgálati jogkörrel az eredeti eljárás helye szerinti tagállam végrehajtandó 

határozatában tetten érhető súlyos alapjogi jogsértések esetén? 

- Az iratok alapján az eredeti eljárás helye szerinti tagállam bírósága által nyilvánvalóan 

helytelenül kibocsátott – a Rendelet 42. cikke szerinti – igazolás ellenére köteles-e a 

végrehajtás helye szerinti tagállam bírósága a végrehajtására? 
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4.3.3. Az EuB ítéletének rendelkező része 

Az EuB az ítéletében úgy értelmezte a Brüsszel IIa. rendelet értelmezni kívánt cikkeit, hogy a  

végrehajtás helye szerinti tagállam illetékes bírósága a jogellenesen visszatartott gyermek 

visszavitelét elrendelő, igazolt határozat végrehajtását nem tagadhatja meg amiatt, mert az 

eredeti eljárás helye szerinti tagállam bírósága határozatával megsértette a Brüsszel IIa. 

rendeletnek az EU Alapjogi Chartája 24. cikkével
40

 összhangban értelmezett 42. cikkét. 

Az EuB döntését úgy indokolta, hogy nem tagadhatja meg a bíróság a határozat 

végrehajtását, mert a jogsértés fennállásának értékelése az eredeti eljárás helye szerinti 

tagállam bíróságainak kizárólagos joghatóságába tartozik. 

4.3.4. A döntés jelentősége 

Az EuB-nak a 2008-ban meghozott Inga Rinau ítélet után egy hasonló tényállású ügyben 

kellett döntést hoznia. Az EuB a S. Pelz és A. Zarraga ügyben maga is többször utalt vissza az 

I. Rina ügyben hozott ítéletére. 

Az ítélet középpontjában a Brüsszel IIa. rendelet melléklete szerinti igazolás kibocsátása 

áll. Az EuB ítéletével nem értek egyet.
41

 Az alapügy tényállásából kitűnik, hogy a Brüsszel 

IIa. rendelet IV. mellékletében szereplő igazolást az eljáró bíróság úgy bocsátotta ki, hogy a 

gyermeket nem hallgatta meg, holott az igazolás kibocsátása annak bizonyítására irányult, 

hogy a gyermeket meghallgatták az eljárás során. A határozat végrehajtása ilyen tényállás 

alapján véleményem szerint nem megfelelő megoldási mód, azonban hasonló tényállás 

melletti egyéb ügyekben teljesen egyértelmű, hogy egy másik tagállamban hozott ítélet 

végrehajtását nem lehet megtagadni, hiszen a kölcsönös bizalom, mint elv és a határozatok 

végrehajtása megtagadásának minimális szintre csökkentése a rendeleti úton való szabályozás 

célja.
42

 Az ítélet fontos megállapítása az is, hogy a gyermek visszavitele körében előírt 

személyes meghallgatás szabálya nem „kőbe vésett”: az eljáró bíró mérlegelhet úgy, hogy 

éppen a gyermek érdekében eltekint attól.
43

 

 

4.4.  Ugyanazon kereseti kérelem, mely az egyik tagállamban ideiglenes intézkedés 

meghozatalára irányul, míg a másik tagállamban az érdemi határozathozatalra 

                                                 
40

 Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 24. cikke kimondja, hogy a gyermeknek joga van az őt érintő ügyben 

érintő véleményüket az életkoruknak és érettségüknek megfelelően figyelembe vegyék. A Hágai Egyezményhez 

és a Rendelethez hasonlóan az Alapjogi Charta is kimondja, hogy a gyermek mindenek felett álló érdeke az 

elsődleges szempont a hatóságok előtti eljárásban. A Brüsszel IIa. rendelettel való kapcsolatában rendezi, hogy a 

gyermeknek joga van ahhoz, hogy mindkét szülőjével rendszeres, személyes és közvetlen kapcsolatot tartson 

fenn, kivéve, ha ez az érdekeivel ellentétes. 
41

 Az ügyben hozott döntés kritikáját és az ítélet jelentőségének kérdését részletesebben lásd: DEÁK Beáta: Az 

Európai Bíróság ítélete külföldi határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, Jogesetek Magyarázata, 2011. 

Hallgató Különszám, 11-13. o. 
42

 DEÁK Beáta: Az Európai Bíróság ítélete külföldi határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, Jogesetek 

Magyarázata, 2011. Hallgató Különszám, 12. o. 
43

 OSZTOVITS András: A szülői felelősséggel kapcsolatban hozott külföldi határozat végrehajtásának 

megtagadása, Családi jog, 2012./1. sz. 27. o. 
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4.4.1. Az alapügy tényállása
44

 

A német állampolgárságú B. Purrucker 2005 nyarán Spanyolországba költözött a spanyol 

állampolgár G. Vallés Pérezhez, aki Németországban született. A párnak 2006. május 31-én 

két koraszülött ikergyermekük születette, egy fiú és egy lány (Merlín és Samira). Az apa 

elismerte az élettársi kapcsolatban született gyermekeket. A szülők közös háztartásban 

nevelték gyermekeiket, együtt éltek, így a spanyol családi jog szabályai alapján a felügyeleti 

jogot közösen gyakorolják. A közös gyermekek kettős állampolgárok: német és spanyol 

állampolgársággal is rendelkeznek. 

A szülők kapcsolata azonban a gyermekek születése után fél évvel megromlott, ezért B. 

Purrucker, az anya a gyermekeivel vissza kívánt költözni Németországba, melyet az apa 

először ellenzett. 2007. január 30-án a felek közjegyző előtt – bíróság általi jóváhagyás esetén 

végrehajtható okiratnak minősülő – megállapodást kötöttek, amely értelmében B. Purrucker 

Németországba költözik a gyermekekkel.
45

 Az elutazás előtt a leánygyermek egészségügyi 

állapota miatt, egy sebészeti beavatkozás szükségessége okán az elutazás napján nem 

hagyhatta el a kórházat. 2007. február 2-án az anya a fiával visszautazott Németországba, a 

lánya Spanyolországban maradt. A szülők között vita merült fel a tekintetben, hogy az apa 

ezen körülmények között is egyetértett-e azzal, hogy az anya a fiával Németországba utazzon. 

A családtagok tartózkodási helye az anya és gyermeke 2007. február 2-i elutazása óta 

változatlan az ítélethozatal időpontjában. 

A spanyolországi eljárás Juzgado de Primera Instancia n. 4 de San Lorenzo de El Escorial 

előtti eljárás, mely ideiglenes intézkedések elrendelésére irányul, amelyet az apa 

kezdeményezte. Kezdeményezte továbbá Németországban a Juzgado de Primera Instancia 

n. 4 de San Lorenzo de El Escorial 2007. november 8-i, ideiglenes intézkedések 

elrendeléséről szóló ítéletének végrehajthatóvá nyilvánítását. Az anya kezdeményezett 

Németországban egy eljárást, melynek tárgya az ikergyermekek feletti felügyeleti jog. Az 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem ezen ügyben eljáró bíróság terjesztette elő. 

Az apa azért kezdeményezte a peres eljárást, mert a közjegyző előtt kötött megállapodást 

e körülmények között nem tekintette magára nézve kötelezőnek, majd a spanyol bíróság előtt 

ideiglenes intézkedés elrendelése iránt indított eljárást, kérelmezte továbbá az ikergyermekek 

feletti felügyeleti jog megítélését. A tárgyalásra 2007. szeptember 26-án került sor, melyen B. 

Purrucker, az anya személyesen nem volt jelen, a tárgyaláson képviseltette magát és írásbeli 

észrevételeket nyújtott be. 2007. november 8-i ítéletében a spanyol bíróság megállapította 

joghatóságát és ideiglenes intézkedést rendelt el. Az ítéletet 2007. november 28-án 

kijavították. 

Az apa kérelmezte, hogy fiúgyermekét adják vissza és keresetet indított Merlín nevű 

gyermeke feletti felügyeleti jogért, továbbá keresetet indított a Juzgado de Primera Instancia 

n° 4 de San Lorenzo de El Escorial 2007. november 8-i ítéletének végrehajthatóvá 

nyilvánítása iránt. Az Amtsgericht Stuttgart 2008. július 3-i határozatával, valamint az 

                                                 
44

 A C-296/10. sz., Bianca Purrucker kontra Guillermo Vallés Pérez ügyben 2010. november 9-én hozott ítélet 

(EBHT 2010 I-11163). 
45

 C-296/10. sz. ügyben hozott ítélet 14. pontja. 
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Oberlandesgericht Stuttgart (Németország) – jogorvoslat alapján eljárva – 2008. szeptember 

22-i határozatával az említett ítéletet végrehajthatóvá nyilvánította. 

A felülvizsgálati kérelmet elbíráló Bundesgerichtshof előzetes döntéshozatal iránti 

kérelmet terjesztett elő az EuB elé.  

Az anya Németországban nyújtott be keresetet, 2007. szeptember 20-án az ügy érdemi 

elbírálására az Amtsgericht Albstadt (Németország) előtt, amelyben azt kérte, hogy a bíróság 

az ikergyermekek feletti kizárólagos felügyeleti jogot neki ítélje oda. Ezt a keresetet csak 

2008. február 22-én közölték az apával egy tértivevényes ajánlott levélben. Az alperes már 

korábban tudomást szerzett a keresetről, csakúgy mint a Juzgado de Primera Instancia n. 4 de 

San Lorenzo de El Escorial. 

A németországi bíróság 2007. szeptember 25-i és 2008. január 9-i határozatából 

megállapítható, hogy a német bíróság álláspontja szerint B. Purrucker kérelmének nem volt 

esélye arra, hogy annak helyt adjanak. A következő tényekre alapozta álláspontját: a szülők 

nem voltak házasok, továbbá nem született közöttük nyilatkozat a közös felügyeleti jogról. A 

szülők által kötött 2007. január 30-i közjegyző előtt kötött megállapodás nem értelmezhető 

ilyen nyilatkozatként, a gyermekek feletti kizárólagos felügyeleti jog B. Purruckert illette 

meg, ezek alapján nem szükséges a felügyeleti jog odaítéléséről szóló határozatot hozni. Az 

Amtsgericht Albstadt emellett utalt a Spanyolországban folyamatban levő eljárásra is. 

2008. március 19-én hozott határozatával az Amtsgericht Albstadt joghatóság hiánya 

miatt elutasította az anya kérelmét leánygyermeke vonatkozásában. E határozatot az 

Oberlandesgericht Stuttgart 2008. május 5-én helybenhagyta, indoklásában kifejtette, hogy a 

gyermek szokásos tartózkodási helye születése óta Spanyolországban van. Az anya 2008. 

július 16-án a fia feletti felügyeleti jogot kérte. Az Amtsgericht Stuttgart 2008. július 28-i 

határozatával a kért intézkedést elutasította. A bíróság egy évvel később hozott végzésében 

javasolta a feleknek, hogy közösen határozzanak a felügyeleti jogról, Merlín az anyánál, a 

Samira pedig az apánál rendelkezik szokásos tartózkodási hellyel. A feleknek nem sikerült 

megegyezniük. 

4.4.2. Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 

Az előzetes döntéshozatal iránti kérelmet az Amtsgericht Stuttgart terjesztette elő, mely 

eljárás során a következő kérdésekben kérte az EuB döntését: 

- A jelen tényállás tekintetében alkalmazható-e a Brüsszel IIa. rendelet 19. cikk (2) 

bekezdése, ha a szülői felelősség rendezése iránt az egyik fél által először megkeresett 

tagállami bíróságot csak ideiglenes intézkedés hozatala céljából, míg a másik fél által 

később ugyanazon tárgyban megkeresett másik tagállambeli bíróságot az ügy 

érdemében történő határozathozatal céljából keresték meg? 

- Abban az esetben is alkalmazható-e a Rendelet említett cikke, ha az ideiglenes 

intézkedés meghozatalára irányuló külön eljárás keretében valamely tagállamban 

hozott határozat a Brüsszel IIa. rendelet 21. cikke értelmében valamely másik 

tagállamban nem ismerhető el? 

4.4.3. Az EuB ítélete a felmerült kérdésekben 
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Az EuB ítéletében kifejti, hogy a Brüsszel IIa. rendelet 19. cikkének (2) bekezdése nem 

alkalmazható, ha a szülői felelősség rendezése iránt az elsőként megkeresett tagállami 

bíróságot ideiglenes intézkedés elrendelése céljából, míg a Rendelet alapján az ügy érdemére 

tekintettel joghatósággal rendelkező másik tagállami bíróságot később szintén a szülői 

felelősség rendezése iránti kérelemmel keresik meg akár ideiglenes intézkedések, akár érdemi 

határozathozatal címén. Az ítéletében elemzi továbbá a joghatóság kérdését.
46

 Az ésszerű 

várakozási idő fogalmát is értelmezi, melyet „a gyermeknek a szóban forgó eljárás sajátos 

körülményei között fennálló alapvető érdekeire tekintettel kell meghatározni.” 

4.4.4. A döntés jelentősége 

A Rendelet 21. és azt követő cikkeiben foglalt rendelkezések nem alkalmazhatók a szülői 

felügyeleti joggal kapcsolatos, a Rendelet 20. cikkének hatálya alá tartozó ideiglenes 

intézkedésekre. Az ilyen ideiglenes intézkedések elismerésének és végrehajtásának 

valamennyi tagállamban – ideértve az ügy érdemével kapcsolatban joghatósággal rendelkező 

bíróság szerinti tagállamot is – történő lehetővé tétele ugyanis a Rendeletben foglalt 

joghatósági szabályok megkerülése és a „forum shopping” kockázatát eredményezné, ami 

ellentétes lenne az elérni kívánt célokkal.
47

 Az EuB ismételten úgy értelmezi a Rendeletet 

ítéletében, melyben a kiskorú gyermek érdekeire figyelemmel a lehető legrövidebb időn belül 

döntést kell hoznia az eljáró bíróságnak. 

4.5.  Ismét az igazolás kibocsátásról, az Rinau ítélet után, a Zarraga ítélet előtt 

 

4.5.1. Az alapügy tényállása
48

 

D. Povse és M. Alpago élettársak 2008. január végéig közösen nevelték lányukat (Sofia), aki 

2006. december 6-án született.  A család szokásos tartózkodási helye az olaszországi Vittorio 

Veneto volt.  Az olasz polgári jog szabályai alapján a szülők közös felügyeleti jogot 

gyakoroltak. 

Azonban, amikor a szülők kapcsolata megromlott, D. Povse a lányával elhagyta 

Olaszországot és Ausztriába költözött. Az olasz Tribunale per i Minorenni di Venezia 

(fiatalkorúak velencei bírósága) bíróság 2008. február 8-án hozott ideiglenes intézkedésre 

irányuló határozatával megtiltotta a gyermek külföldre távozását. Az apa 2008. április 16-án a 

Bezirksgericht Leobenhez (Ausztria) fordult, hogy elérje gyermekének Olaszországba való 

visszavitelét az 1980. évi Hágai Egyezmény 12. cikke alapján. Az olasz Tribunale per i 

Minorenni di Venezia bíróság 2008. május 23-án meghozott határozata alapján már nem 

tiltotta meg a gyermeknek Olaszország elhagyását és a felügyeleti jogot ideiglenesen a két 

szülőre bízta, kimondva továbbá, hogy a gyermek a jogerős ítélet meghozataláig Ausztriában 

maradhat az anyjával, megállapította továbbá a láthatásra vonatkozó feltételeket. Az anya 

                                                 
46

 A C-296/10. sz. ügyben hozott ítélet 87. pontja. 
47

 OSZTOVITS András: Ideiglenes intézkedések a határon átnyúló szülői felelősséggel kapcsolatos perekben – az 

Európai Unió Bíróságának legújabb joggyakorlata tükrében, Családi jog, 2010./4. sz. 24. o. 
48

 A C-211/10. PPU. sz., Doris Povse kontra Mauro Alpago ügyben 2010. július 1-én hozott ítélet 

 (EBHT 2010 I-06673). 
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azonban nem tett kellő mértékben eleget annak a kötelezettségének, hogy a gyermek az 

apjával kapcsolatot tarthasson. 

Ugyanezen év július 3-án a Bezirksgericht Leoben elutasította M. Alpago 2008. április 

16-i kérelmét, ezt a határozatot azonban 2008. szeptember 1-jén a Landesgericht Leoben 

(Ausztria) hatályon kívül helyezte azon az alapon, hogy M. Alpagót nem hallgatták meg a 

Rendelet 11. cikke (5) bekezdésének megfelelően. D. Povse a területileg illetékes 

Bezirksgericht Judenburgtól (Ausztria) azt kérte, hogy ruházza rá a gyermekre vonatkozó 

felügyeleti jogot. 2009. május 26-án ez a bíróság megállapította joghatóságát, és kérte a 

Tribunale per i Minorenni di Veneziát, hogy állapítsa meg joghatóságának hiányát. Az apa 

továbbra is kérelmezte a bíróságnál, hogy gyermeke Olaszországba visszatérjen, melyet a 

bíróság 2009. július 10-én elrendelt és kiállította a Brüsszel IIa. rendelet 42. cikke szerinti 

igazolást. 

2009. augusztus 25-én a Bezirksgericht Judenburg ideiglenes intézkedés iránti kérelem 

tárgyában hozott végzést, amelyben ideiglenesen D. Povséra bízta a gyermekre vonatkozó 

felügyeleti jogot. E végzés másolatát anélkül küldte meg postai úton M. Alpago részére, 

Olaszországba, hogy csatolta volna annak fordítását, és hogy tájékoztatta volna M. Alpagót a 

végzés átvételének megtagadására irányuló jogáról. Ez a végzés 2009. szeptember 23-án 

jogerőre emelkedett, és az osztrák jog szerint végrehajtható lett.
49

 M. Alpago a gyermek 

Olaszországba való visszavitelét elrendelő határozat végrehajtását kérte, melyet a bíróság 

elutasított (Bezirksgericht Leoben) arra való hivatkozással, hogy az olasz bíróság 

határozatának végrehajtása a gyermek lelki károsodásának komoly veszélyét jelentené. 

D. Povse a Landesgericht Leoben határozatával szemben felülvizsgálati kérelmet nyújtott be 

az Oberster Gerichtshofhoz, amely a végrehajtás iránti kérelem elutasítására vonatkozott.  

4.5.2. Az Oberster Gerichtshof nyújtott be előzetes döntéshozatal iránti kérelemben feltett 

kérdések 

- Az első kérdésben az előzetes döntéshozatalt kérő bíróság arra kíván választ kapni, hogy 

lehetséges-e a második államban az eredeti eljárás helye szerinti tagállam bírósága 

joghatóságának hiányára a Brüsszel IIa. rendelet 11. cikke (8) bekezdésének 

alkalmazhatatlanságára kifogásként hivatkozni egy olyan határozat végrehajtásával szemben, 

amelyet az eredetileg eljáró bíróság a Rendelet 42. cikkének (2) bekezdése alapján igazolással 

látott el? 

- Az alperesnek ilyen esetben az eredeti eljárás helye szerinti államban az igazolás hatályon 

kívül helyezését kell kérnie, ami lehetővé teszi a végrehajtásnak a második államban az 

eredeti eljárás helye szerinti állam határozatának meghozataláig történő felfüggesztését? 

- A Brüsszel IIa. rendelet 47. cikkének (2) bekezdése meggátolja-e a második állam bírósága 

által hozott és annak joga szerint végrehajthatónak tekintendő, az ideiglenes felügyeletet a 

gyermeket jogellenesen elvivő szülőre ruházó határozat az eredeti eljárás helye szerinti állam 

által korábban a Rendelet 11. cikkének (8) bekezdése alapján elrendelt visszavitel 

végrehajtását, ha az a második államban a Hágai Egyezmény alapján elrendelt visszavitelről 

szóló határozat végrehajtását nem akadályozná? 
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 A C-211/10. PPU. sz., ügyben hozott ítélet 32. pontja. 
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- Továbbá a kérdést előterjesztő bíróság választ kíván kapni arra a kérdésére is, hogy 

megtagadható-e a második államban az eredeti eljárás helye szerinti tagállam bírósága által a 

Rendelet 42. cikkének (2) bekezdése alapján igazolt határozat végrehajtása, ha a 

körülmények annak meghozatala óta úgy változtak, hogy a végrehajtás a gyermek alapvető 

érdekeit immár súlyosan veszélyeztetné? Amennyiben nem tagadható meg a határozat 

végrehajtása, ez esetben az alperesnek az eredeti eljárás helye szerinti államban kell-e 

hivatkoznia megváltozott körülményekre, ami lehetővé teszi a végrehajtásnak a második 

államban az eredeti eljárás helye szerinti állam határozatának meghozataláig történő 

felfüggesztését? 

- Az előzetes döntéshozatalt kérő bíróság választ kíván kapni arra a kérdésre is, hogy a 

Rendelet 47. cikke (2) bekezdésének második albekezdését hogyan kell értelmezni. Erre az a 

választ adja – már a kérdésében – hogy a végrehajtás helye szerinti tagállam bírósága által 

hozott olyan határozatot, mely ideiglenes felügyeleti jogot biztosít és amely e tagállam joga 

szerint végrehajthatónak tekintendő, nem gátolja az eredeti eljárás helye szerinti tagállam 

joghatósággal rendelkező bírósága által korábban hozott és a gyermek visszavitelét elrendelő, 

igazolt határozat végrehajtását. 

 

4.5.3. Az EuB ítélete 

Valamely igazolt határozat végrehajtása a végrehajtás helye szerinti tagállamban nem 

tagadható meg amiatt, hogy – mivel a körülmények a határozat meghozatala óta 

megváltoztak – az a gyermek alapvető érdekeit immár súlyosan veszélyeztethetné. A 

körülmények ilyen megváltozására az eredeti eljárás helye szerinti tagállam joghatósággal 

rendelkező bírósága előtt kell hivatkozni, amely bírósághoz a határozata végrehajtásának 

felfüggesztésére irányuló esetleges kérelemmel is fordulni kell. 

4.5.4. A döntés jelentősége 

A kérdést előterjesztő bíróság nem csak a Brüsszel IIa. rendelet elismerésre és végrehajtásra 

vonatkozó szabályok értelmezését kéri, hanem a joghatóság tekintetében is kételyek merültek 

fel. Ítéletében az EuB kifejti, hogy a körülmények lényeges változása, mely a gyermek 

érdekeire tekintettel az ideiglenes felügyeleti jogról szóló döntés helyességét 

megkérdőjelezik, megtámadható. Azonban nem a végrehajtás helye szerinti tagállam bírósági 

előtt, hiszen ez a bíróság nem rendelkezik joghatósággal ebben az ügyben, hanem a 

joghatósággal rendelkező bíróság előtt kell megtámadni a végzést. A döntés helyessége és 

tartalma nem vitatható, hiszen a joghatóság kérdését szükséges a bíróságnak hivatalból 

vizsgálni első alkalommal az elé kerülő ügyben és amennyiben joghatóságának hiányát 

állapítja meg, úgy nem hozhat döntést az ügyben. 

Jelen tényállás körülményei között véleményem szerint a lehető leggyorsabban el kell járnia a 

joghatósággal rendelkező bíróságnak a gyermek felügyeleti jogának kérdésében, hiszen, mint 

az EuB is kifejtette több ítéletében, illetve az EU Alapjogi Chartája és az 1980-as Hágai 

Egyezmény alapján is a gyermek érdekire figyelemmel kell eljárni. 
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Összegzés 

A tanulmányomban arra tettem kísérletet, hogy a Brüsszel IIa. rendelet elismerésre és 

végrehajtásra vonatkozó szabályozását, ezen felül pedig az EuB idevágó joggyakorlatát is 

elemezzem.  

A Brüsszel IIa. rendeletre való hivatkozás és az ítéletek elismerése és végrehajtásának kérdése 

magyar bíróságok előtt is felmerült. 

Látható, hogy az EuB milyen lényeges, a szülői felelősséget is érintő kérdésekben köteles 

állást foglalni az előzetes döntéshozatali eljárás során, mely eljárása során csak felfüggeszti a 

tagállami bíróság eljárását,
50

 míg az EuB nem értelmezi a - jelen esetben a Brüsszel IIa. - 

rendeletet. A tagállami bíróságok a rendelet hatályba lépése óta több alkalommal kérték az 

EuB-tól az előzetes döntéshozatali eljárást. Az egyes ítéletek rendelkező részének tartalmának 

segítségével a tagállami bíróság az elé kerülő ügyben jobban érvényre tudja juttatni a rendelet 

alkalmazását és az előzetes döntéshozatalt kezdeményező bíróság a saját ügyében is 

határozatot tud hozni. A rendelet értelmezése újra meg újra az EuB elé kerül, legutóbb ez év 

áprilisában hozott a bíróság ítéletet.  

Az EuB idén elfogadta az eljárási szabályzatának módosítását, mely az ítéletek gyorsabb 

elbírálására irányul, különösen fontos ez a családjogi ügyekben, melyekben a kiskorú 

gyermek érdekeire tekintettel kell lenniük. 

Az EuB az ítélkező tevékenysége során megállapítja azokat a jogtételeket, melyeket a későbbi 

ítéleteiben is alkalmaz, és mely ítéletek az Európai Unió jogának szerves részét képezik. 

Legutóbb 2012. április 26-án hozott az EuB ítéletet a Brüsszel IIa. rendelet alkalmazásáról. 

Ítéletében kifejti, hogy a más tagállamban lévő bentlakásos intézményi gondozásba 

kényszerrel történő elhelyezést elrendelő tagállami bíróság határozatát a megkeresett 

tagállamban való végrehajtását megelőzően végrehajthatóvá kell nyilvánítani ebben a 

tagállamban. A rendelet 56. cikkének (2) bekezdése alapján az elhelyezéshez adott 

hozzájárulás, amennyiben az határozott időre szól, így az egyik tagállamban elfogadott és egy 

másik tagállamban végrehajthatóvá nyilvánított elhelyezést elrendelő határozat az utóbbi 

tagállamban csak az elhelyezést elrendelő határozatban említett időtartam tekintetében 

végrehajtható. 

Az EuB több ítéletében is értelmezte a Rendeletet, azonban az a tendencia látszik 

beigazolódni, hogy a tagállamok bíróságaitól még több alkalommal fog érkezni előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem, melyben az EuB döntésében kérik a Rendelet szabályainak 

értelmezését. 
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 A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (továbbiakban:Pp.) 155/A. § alapján az ügyben eljáró 

bíróság végzést hoz, melyben a per tárgyalását felfüggeszti az EuB döntésének meghozataláig. Az ügyben eljáró 

bíróság meghatározza azokat a kérdéseket, melyekre választ vár az EuB-tól, ennek érdekében a szükséges 

mértékben ismerteti az ügy tényállását és az ügyben érintett magyar jogszabályokat. A magyar bíróság a 

végzését az EuB számára való kézbesítéssel egyidejűleg megküldi az igazságügyért felelős miniszter számára is. 
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