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COMUNICAÇÃO AOS MEMBROS

Assunto: Petição 1936/2012, apresentada por L.S., de nacionalidade irlandesa, sobre o 
alegado incumprimento, por parte da Hungria, da legislação da UE relativa à 
execução das decisões judiciais em matéria de regulação do poder paternal num 
contexto transfronteiriço 

1. Síntese da petição

O peticionário descreve a forma como, em 2008, descobriu que a sua filha havia sido raptada 
de França e levada para a Hungria. O advogado do peticionário instaurou um processo judicial 
no Tribunal de Creteil, França, a fim de obter a custódia da criança. 
Embora tenham sido proferidos seis acórdãos sobre este caso, incluindo um do Supremo 
Tribunal da Hungria, o peticionário não conseguiu garantir a execução da decisão adotada 
pelo tribunal francês a seu favor. O peticionário considera que as autoridades húngaras não 
cumpriram a legislação da UE, que estipula que tais decisões devem ser reconhecidas 
automaticamente, sem quaisquer procedimentos intermédios.

2. Admissibilidade

Declarada admissível em 24 de julho de 2013. A Comissão foi instada a prestar informações 
(artigo 202.º, n.º 6, do Regimento).

3. Resposta da Comissão, recebida em 19 de dezembro de 2013

A Comissão analisou atentamente a petição e está ciente das dificuldades com que se depara o 
peticionário no exercício da responsabilidade parental em relação à sua filha. 

A Comissão já tinha analisado em profundidade o presente caso, incluindo o processo judicial 
instaurado pelo pai na Hungria com vista a obter, ao abrigo do Regulamento «Bruxelas II-A», 
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uma declaração de executoriedade da decisão das autoridades francesas de 2008 relativa ao 
poder paternal e à custódia. 

Conforme explicou a Comissão nas suas respostas relativas à petição 407/2011, a criança que 
havia sido raptada foi entretanto entregue e regressou a França. Consequentemente, a 
Comissão decidiu não tomar quaisquer medidas adicionais contra a Hungria. O peticionário 
foi diretamente informado pela Comissão da decisão tomada na sequência da sua denúncia.


