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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1936/2012, adresată de L.S., de cetățenie irlandeză, privind presupusa 
nerespectare de către Ungaria a legislației UE privind executarea hotărârilor 
judecătorești în domeniul responsabilității parentale, într-un context transfrontalier 

1. Rezumatul petiției

Petiționarul descrie cum, în 2008, a descoperit că fiica lui a fost răpită din Franța și dusă în 
Ungaria. Avocatul petiționarului a intentat o acțiune în justiție pe lângă Tribunalul din Creteil, 
Franța, pentru a obține custodia copilului. 
Deși au fost pronunțate șase hotărâri în această cauză, dintre care una de către Curtea 
Supremă a Ungariei, petiționarul nu a putut să asigure executarea hotărârii instanței franceze, 
care era în favoarea sa. El consideră că autoritățile ungare nu au respectat legislația UE, care 
prevede că astfel de hotărâri ar trebui să fie recunoscute în mod automat, fără nicio procedură 
intermediară.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 24 iulie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 19 decembrie 2013

Comisia a acordat o atenție deosebită petiției și este la curent cu dificultățile întâmpinate de 
către petiționar la exercitarea responsabilității parentale față copilului său. 

Comisia a examinat deja această cauză în profunzime, inclusiv acțiunea în justiție inițiată de 
către tată în Ungaria, pentru a obține, în temeiul Regulamentului Bruxelles IIa, hotărârea de 
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încuviințare a executării hotărârii instanței franceze din 2008 privind autoritatea părintească și 
custodia. 

Astfel cum a explicat Comisia în răspunsurile sale cu privire la petiția nr. 407/2011, copilul 
răpit a fost între timp încredințat și a revenit în Franța. În consecință, Comisia a decis să nu ia 
nicio măsură suplimentară împotriva Ungariei. Petiționarul a fost informat direct de către 
Comisie cu privire la decizia luată în urma reclamației sale.


