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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0407/2011, którą złożył Laurent Hincker (Francja) w imieniu 
„Hincker & Associés Société d’Avocats”, w sprawie niewdrożenia przez 
władze węgierskie rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 dotyczącego 
jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach 
małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności 
rodzicielskiej

1. Streszczenie petycji

W imieniu swojego klienta składający petycję informuje, że władze węgierskie nie wdrożyły 
rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 dotyczącego jurysdykcji oraz uznawania 
i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących 
odpowiedzialności rodzicielskiej, a także konwencji haskiej z dnia 25 października 1980 r. 
dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę. Początkowo sąd francuski 
przyznał klientowi składającego petycję, który jest obywatelem irlandzkim, prawa do opieki 
nad małoletnią córką. Dziecko zostało jednak następnie uprowadzone na Węgry przez swoją 
matkę. Klient składającego petycję wyczerpał wszystkie krajowe środki prawne, a sprawa 
toczy się obecnie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu. W związku 
z węgierską prezydencją składający petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego o jak 
najszybsze zajęcie się sprawą.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 18 lipca 2011 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 września 2011 r.
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Rozporządzenie Bruksela IIa jest głównym unijnym instrumentem prawnym, w którym 
zawarto uregulowania dotyczące wzajemnego uznawania w zakresie prawa rodzinnego.
Postanowienia rozporządzenia, zwłaszcza art. 11 w sprawie powrotu dziecka, stanowią 
uzupełnienie konwencji haskiej z dnia 25 października 1980 r. (dotyczącej cywilnych 
aspektów uprowadzenia dziecka za granicę).

Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał niedawno decyzję w przedmiotowej sprawie, 
która nie jest jeszcze ostateczna, a w której stwierdzono, że doszło do naruszenia art. 
8 europejskiej konwencji praw człowieka.

Klient składającego petycję skierował również formalną skargę do Komisji w sprawie 
możliwego naruszenia rozporządzenia Bruksela IIa przez Węgry. Dlatego Komisja poczyniła 
odpowiednie kroki na rzecz wszczęcia postępowania przewidzianego w art. 258 TFUE 
w sprawie możliwego naruszenia art. 11 rozporządzenia oraz jego skuteczności.

Wniosek

Komisja przedsięwzięła środki przewidziane w art. 258 TFUE na rzecz zapewnienia, że 
w rzeczonym państwie członkowskim wypełniane są zobowiązania wynikające z Traktatów.

Klient składającego petycję jest na bieżąco bezpośrednio informowany przez Komisję 
o krokach przedsięwziętych w związku z jego skargą.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 sierpnia 2012 r.

W imieniu swojego klienta składający petycję informuje, że władze węgierskie nie wdrożyły 
rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 dotyczącego jurysdykcji oraz uznawania 
i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących 
odpowiedzialności rodzicielskiej, a także konwencji haskiej z dnia 25 października 1980 r. 
dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę.

Od momentu poczynienia przez Komisję pierwszych uwag, uprowadzone dziecko zostało 
przekazane i powróciło do Francji. W tej sytuacji kontynuowanie postępowania o uchybienie 
prawa przeciwko Węgrom byłoby zatem bezskuteczne ze względu na to, że położono kres 
uchybieniom.


