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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

28.6.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1390/2012, внесена от Кристина Орос, с унгарско гражданство, 
относно изпълнението на съдебно решение във връзка с трансгранично 
упражняване на родителски права, както и предполагаемо нарушение на 
основните й права

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията посочва, че през 1999 г. се е омъжила за ирландски 
гражданин и че впоследствие, през 2006 г., двойката се е развела. Упражняването на 
родителски права над родената им през 2000 г. във Франция дъщеря е предоставено на 
майката, а бащата получава право на посещения. През 2007 г. вносителката на 
петицията се връща в Унгария с дъщеря си, тъй като бащата я е малтретирал физически 
и сексуално. При това бащата на момичето успешно завежда дело във Франция в 
отсъствието на вносителката на петицията и на нейната дъщеря, в резултат на което 
получава родителски права. След отказа на съда в Егер, Унгария да признае съдебното 
решение, бащата на момичето успешно започва процедура по екстрадиция. През 2011 г. 
полицията със сила отвежда момичето от Унгария и я откарва при недопустими 
условия в психиатрично отделение в Париж. Вносителката на петицията не е 
получавала новини от дъщеря си в продължение на 14 месеца и всичките й писма са 
били връщани.

Вносителката твърди, че правата й, както и правата на нейната дъщеря, са били 
сериозно нарушени, като се позовава на Хартата на основните права и на Регламент 
(EО) № 2201/2003 на Съвета относно компетентността, признаването и изпълнението 
на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност, с 
който се отменя Регламент (ЕО) № 1347/2000.

2. Допустимост
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Обявена за допустима на 28 февруари 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 28 юни 2013 г.

Вносителката на петицията, която е унгарски гражданин, посочва, че след като е 
преместила дъщеря си от Франция в Унгария, през 2008 г. унгарските органи са издали 
окончателно разпореждане за връщане на детето във Франция по искане на бащата. Тя 
се жалва относно връщането на детето й във Франция, както и относно условията, при 
които това е било наложено в Унгария. Тя разказва, че след връщането на дъщеря й във 
Франция през септември 2011 г. детето първо е било поставено под наблюдение от 
психиатър, последвано от настаняване в приемно семейство, като вносителката на 
петицията не е имала възможност да поддържа връзка със своето дете, въпреки писмата 
и жалбите й до френските съдилища. Тя се жалва, че положението е в ущърб на висшия 
интерес на детето и твърди, че има нарушаване на Хагската конвенция от 25 октомври 
1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца, на Регламент 
(ЕО) № 2201/2003 от 27 ноември 2003 г. (Регламент „Брюксел IIa“), на Хартата на 
основните права на Европейския съюз и на Конвенцията на ООН за правата на детето 
от 20 ноември 1989 г.

Наблюдения на Комисията
Петицията е внимателно разгледана от Комисията. Комисията изказва своето 
съжаление във връзка с трудностите на вносителката на петицията при получаването на 
достъп до нейната дъщеря след връщането на детето във Франция и би искала да увери
вносителката на петицията, че подобни случаи се приемат много сериозно. 
Първостепенната цел на действията на ЕС в тази област е да бъде защитен висшият 
интерес на детето.

Както е обяснено в отговора на петиция № 407/2011, случаят е бил задълбочено 
разгледан от Комисията. На базата на наличната информация изглежда, че връщането 
на детето във Франция се основава на окончателното разпореждане на унгарски 
съдилища, които съгласно полезното действие на Регламент „Брюксел IIa“, чиято цел е 
да осигури връщането на деца в случаи на международно отвличане на дете от родител, 
са преценили, че детето е било отвлечено от Франция и отведено в Унгария от 
вносителката на петицията.

Съгласно Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на 
Европейския съюз, Комисията не разполага с общи правомощия да се намесва в 
отделни случаи, в които има твърдения за нарушаване на основни права. Съгласно 
член 51, параграф 1, първо изречение от Хартата на основните права, разпоредбите на 
хартата се отнасят за държавите членки единствено когато те прилагат правото на 
Съюза. Следователно Комисията може да предприема действия единствено когато 
даден проблем е възникнал при изпълнението на правото на ЕС от страна на държавите 
членки.

По отношение на производството по връщане, заведено в Унгария в изпълнение на 
Регламент „Брюксел IIa“ и на Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти 
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на международното отвличане на деца, Комисията изтъква, че делото е било отнесено 
до Европейския съд по правата на човека. В своето окончателно решение от 26 юли 
2011 г.1 ЕСПЧ стига до заключение, че поради забавянията при процедурата по 
връщане, унгарските органи не са изпълнили своите задължения съгласно Европейската 
конвенция за правата на човека. Съдът изказва своето съжаление във връзка с това, че 
не всички мерки на разположение на органите, включително възможността за 
съдействие от полицията, са били използвани. Съдът заявява, че макар и 
принудителните мерки срещу деца да не са желателни в тази деликатна област, 
прибягването до санкции не трябва да се изключва в случаите на явно неправомерно 
поведение от страна на един от родителите. На базата на оплакванията, изложени в 
петицията, не изглежда процедурата по връщане да е в нарушение на правото на ЕС, 
включително на Хартата.

По отношение на положението на детето във Франция, Комисията подчертава, че 
родителската отговорност за детето, в това число преценката дали родителите имат 
право да бъдат носители на родителската отговорност, по какъв начин да се упражняват 
съответните права и задължения, както и настаняването на детето в приемно семейство 
или в специализирана институция, не се уреждат от правото на ЕС, а от националното 
законодателство. Следователно Хартата на основните права не е приложима в този 
случай. При подобни случаи държавите членки са тези, които трябва да гарантират 
спазване на своите задължения по отношение на основните права, произтичащи от 
националното законодателство и международни споразумения, включително 
Европейската конвенция за правата на човека.

В допълнение, Комисията, в качеството си на институция на Европейския съюз, няма 
правомощия да предприема действия във връзка с предполагаемо нарушение на 
Конвенцията на ООН за правата на детето, тъй като Европейският съюз не е страна по 
тази конвенция.

От това следва, че Комисията не може да предостави допълнителна информация по 
тези въпроси. Ако вносителката на петицията счита, че ангажираните по случая органи 
не са преценили правилно фактите по случая, тя би могла да отстоява своите права, 
включително своите основни права, като потърси правна защита на национално 
равнище чрез компетентните национални органи.

Заключение
Комисията не вижда необходимост да предприема действия на равнище ЕС по 
отношение на въпросите, повдигнати от вносителката на петицията.

                                               
1 Жалба № 6457/09.


