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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.8.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0407/2011, внесена от Laurent Hincker, с френско гражданство, от 
името на „Hincker & Associés Société d’Avocats“, относно неуспеха на 
унгарските органи да приложат Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета 
относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни 
решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се оплаква от името на своя клиент относно неприлагането от 
страна на унгарските органи на Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета относно 
компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и 
делата, свързани с родителската отговорност, както и на Хагската конвенция за 
гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 25 октомври 1980 г. 
Клиентът на вносителя на петицията, който е ирландски гражданин, първоначално е 
получил от френския съд попечителство над непълнолетната си дъщеря, която обаче 
впоследствие е отвлечена в Унгария от майка си. Клиентът на вносителя на петицията 
вече е изчерпал всички възможности за правна защита на национално равнище и в 
момента делото предстои да бъде разгледано от Европейския съд по правата на човека 
в Страсбург. Предвид унгарското председателство, вносителят настоява Европейският 
парламент да се заеме с делото възможно най-скоро.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 18 юли 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 септември 2011 г.
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Регламентът Брюксел IIa е основният правен инструмент на ЕС, уреждащ въпросите за 
взаимното признаване в сферата на семейното право. Неговите разпоредби, в частност 
член 11 относно връщането на детето, допълват Хагската конвенция от 25 октомври 
1980 за гражданските аспекти на международното отвличане на деца.

По въпросното дело Европейският съд по правата на човека наскоро издаде решение, 
все още неокончателно, в което постановява, че е нарушен член 8 от Европейската 
конвенция за защита на правата на човека.

Също така, клиентът на вносителя на петицията вече е внесъл официална жалба в 
Комисията относно евентуалното нарушение на Регламент Брюксел IIa от страна на 
Унгария. Следователно Комисията е предприела необходимите мерки за откриване на 
процедурата съгласно член 258 от ДФЕС относно евентуалното нарушение на член 11 
от Регламента.

Заключение

Комисията е предприела мерките съгласно член 258 от ДФЕС, за да гарантира, че 
въпросната държава членка изпълнява задълженията, които е поела по силата на 
Договорите.

Комисията информира пряко клиента на вносителя на петицията относно мерките, 
предприети във връзка с неговата жалба.

4. Допълнителен отговор от Комисията, получен на 30 август 2012 г. (REV)

Вносителят на петицията се оплаква от името на своя клиент относно неприлагането от 
страна на унгарските органи на Регламент № 2201/2003 относно компетентността, 
признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с 
родителската отговорност, както и на Хагската конвенция за гражданските аспекти на 
международното отвличане на деца от 25 октомври 1980 г.

След първите наблюдения на Комисията отвлеченото дете е било предадено и върнато 
във Франция. При тези обстоятелства продължаването на производството за 
установяване на неизпълнение на задължения срещу Унгария не би послужило за 
целта, тъй като нарушението е било преустановено.


