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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1936/2012, ingediend door L.S. (Ierse nationaliteit), over het 
vermeende verzuim van Hongarije om te voldoen aan de EU-wetgeving inzake de 
tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen op het gebied van ouderlijke 
verantwoordelijkheid in een grensoverschrijdende context

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beschrijft hoe hij er in 2008 achter kwam dat zijn dochter was ontvoerd van Frankrijk 
naar Hongarije. De advocaat van indiener is een gerechtelijke procedure gestart bij de 
rechtbank van Creteil, Frankrijk, om de voogdij over het kind te krijgen.
Hoewel er zes uitspraken zijn gedaan in deze zaak, waaronder een uitspraak van het 
hooggerechtshof van Hongarije, is indiener niet in staat gebleken de uitvoering van de door de 
Franse rechter in zijn voordeel genomen beslissing af te dwingen. Hij is van mening dat de 
Hongaarse autoriteiten niet hebben voldaan aan de EU-wetgeving, waarin is bepaald dat 
dergelijke beslissingen automatisch dienen te worden erkend, zonder enige intermediaire 
procedures.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 24 juli 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 december 2013

De Commissie heeft het verzoekschrift aandachtig bestudeerd en is zich bewust van de 
problemen die indiener ondervindt bij de uitoefening van de ouderlijke verantwoordelijkheid 
jegens zijn kind. 
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De Commissie had deze zaak al grondig onderzocht, met inbegrip van de procedures die de 
vader in Hongarije gestart is om, op grond van de Brussel IIa-verordening, een verklaring van 
tenuitvoerlegging te verkrijgen van de beslissing van de Franse rechter uit 2008 over het 
ouderlijk gezag en de voogdij. 

Zoals de Commissie in haar antwoorden op verzoekschrift 407/2011 heeft uitgelegd, werd het 
ontvoerde kind intussen teruggebracht naar Frankrijk. Bijgevolg besliste de Commissie om 
geen verdere stappen te ondernemen tegen Hongarije. Indiener werd daarvan rechtstreeks op 
de hoogte gebracht door de Commissie.


