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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0407/2011, adresată de Laurent Hincker, de cetățenie franceză, în 
numele „Hincker & Asociații – Societate de avocați” („Hincker & Associes 
Societé d'Avocats”), privind nerespectarea de către autoritățile ungare a 
Regulamentului (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului privind competența, 
recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în 
materia răspunderii părintești

1. Rezumatul petiției

Petiționarul reclamă în numele clientului său nerespectarea de către autoritățile maghiare a 
Regulamentului (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului privind competența, recunoașterea și 
executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii 
părintești și a Convenției de la Haga din 25 octombrie 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii 
internaționale de copii. Clientul petiționarului, care este cetățean irlandez, a primit inițial din 
partea unui tribunal francez custodia fiicei sale minore, care a fost însă ulterior răpită și dusă 
în Ungaria de mama sa. Clientul petiționarului a epuizat până în prezent toate căile de atac 
interne, cauza fiind în prezent pendinte la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la 
Strasbourg. Având în vedere Președinția maghiară a UE, petiționarul solicită Parlamentului 
European să intervină în această chestiune cu cea mai mare promptitudine.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 18 iulie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 septembrie 2011
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Regulamentul Bruxelles IIa reprezintă principalul instrument juridic al UE care se ocupă de 
recunoașterea reciprocă în domeniul dreptului familiei. Dispozițiile sale, în special articolul 
11 privind înapoierea copilului, completează Convenția de la Haga din 25 octombrie 1980
referitoare la aspectele civile ale răpirii internaționale de copii.

În cazul de față, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a emis recent o hotărâre, care nu este 
definitivă încă, în care a constatat că se încalcă articolul 8 din Convenția Europeană a 
Drepturilor Omului.

De asemenea, clientul petiționarului a depus deja o plângere oficială către Comisie, în ceea ce 
privește posibila încălcare a Regulamentului Bruxelles IIa de către Ungaria. Prin urmare, 
Comisia a luat măsurile adecvate pentru a deschide procedura prevăzută la articolul 258 din 
TFUE cu privire la o posibilă încălcare a articolului 11 din regulament și a efectului său util.

Concluzii

Comisia a luat măsuri în temeiul articolului 258 din TFUE pentru a se asigura că statul 
membru în cauză își îndeplinește obligațiile care îi revin în conformitate cu tratatele.

Clientul petiționarului este informat în mod direct de către Comisie cu privire la măsurile 
luate ca urmare a plângerii sale.

4. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 30 august 2012 (REV)

Petiționarul reclamă în numele clientului său nerespectarea de către autoritățile maghiare a 
Regulamentului (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului privind competența, recunoașterea și 
executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii 
părintești și a Convenției de la Haga din 25 octombrie 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii 
internaționale de copii.

De la primele observații ale Comisiei, copilul răpit a fost predat și returnat în Franța. 
Continuarea procedurii de încălcare a dreptului comunitar împotriva Ungariei în asemenea 
circumstanțe nu ar mai avea sens din moment ce s-a pus capăt încălcării.


