
2. A 2580/2001 rendelet 2. cikke (1) bekezdésének b) pontját úgy 
kell értelmezni, hogy annak hatálya alá tartozik a harmadik 
személyektől gyűjtött vagy szerzett pénzeszközöknek, egyéb vagyoni 
értékeknek vagy gazdasági erőforrásoknak az e rendelet 2. cikkének 
(3) bekezdésében előírt listán szereplő jogi személy, csoport vagy 
szervezet részére az e jogi személy, csoport vagy szervezet tagja 
általi továbbítása. 

( 1 ) HL C 148., 2010.6.5. 
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Tárgy 

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Oberster Gerichtshof 
— A házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó 
eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeré
séről és végrehajtásáról, illetve az 1347/2000/EK rendelet hatá
lyon kívül helyezéséről szóló, 2003. november 27-i 
2201/2003/EK tanácsi rendelet (HL L 338, 1.o.; magyar nyelvű 
különkiadás 19. fejezet, 6. kötet, 243. o.) 10.cike b) pontja iv. 
alpontjának, 11. cikke (8) bekezdésének, 42. cikke (2) bekezdé

sének, valamint 47. cikke (2) bekezdésének az értelmezése — 
Gyermek jogellenes elvitele — Valamely tagállam bíróságainak 
joghatósága a gyermek ezen államba történő visszavitelét elren
delő határozat meghozatalára, abban az esetben, amikor a 
gyermek több mint egy évik másik tagállamban rendelkezett 
lakóhellyel és az előbbi állam bíróságai a jogellenes elvitelt 
követően a gyermek felügyeletét ideiglenesen a gyermeket elvivő 
szülőre bízó határozatot hoztak — A gyermek előbbi tagál
lamba történő visszavitelét elrendelő határozat végrehajtása 
gyermek érdekében való elutasításának lehetősége. 

Rendelkező rész 

1. A házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárá
sokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és 
végrehajtásáról, illetve az 1347/2000/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2003. november 27-i 2201/2003/EK tanácsi 
rendelet 10. cikke b) pontjának iv. alpontját úgy kell értelmezni, 
hogy valamely ideiglenes intézkedés nem képez az e rendelkezés 
szerinti, „a gyermek visszaviteléről nem rendelkező, felügyeletről 
szóló határozatot”, és nem szolgálhat a joghatóság azon tagállam 
bíróságaira való átszállásának alapjául, ahová a gyermeket 
jogellenesen elvitték. 

2. A 2201/2003 rendelet 11. cikkének (8) bekezdését úgy kell 
értelmezni, hogy a joghatósággal rendelkező bíróságnak a gyermek 
visszavitelét elrendelő határozata akkor is e rendelkezés hatálya alá 
tartozik, ha azt nem előzi meg az ugyanazon bíróság által a 
gyermek feletti felügyeleti jogra vonatkozóan hozott végleges 
határozat. 

3. A 2201/2003 rendelet 47. cikke (2) bekezdésének második albe
kezdését úgy kell értelmezni, hogy a végrehajtás helye szerinti 
tagállam valamely bírósága által később hozott azon határozat, 
amely 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. Valamely igazolt határozat végrehajtása a végrehajtás helye szerinti 
tagállamban nem tagadható meg amiatt, hogy — mivel a körül
mények 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. 

( 1 ) HL C 179., 2010.7.3.
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