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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1390/2012 af Krisztina Orosz, ungarsk statsborger, om fuldbyrdelse 
af retsafgørelse i forbindelse med grænseoverskridende forældreansvar og påstået 
krænkelse af andragerens grundlæggende rettigheder

1. Sammendrag

Andrageren oplyser, at hun i 1999 blev gift med en irsk statsborger, og at parret efterfølgende 
blev skilt i 2006. Moderen fik tildelt forældremyndigheden over deres datter, der blev født i 
Frankrig i 2000, og faderen fik tildelt samværsret. I 2007 rejste andrageren tilbage til Ungarn 
med sin datter, da faderen havde misbrugt hende fysisk og seksuelt. Pigens far indledte 
herefter en retssag i Frankrig uden andragerens og datterens tilstedeværelse, hvor han fik 
tildelt forældremyndigheden. Efter at retten i Eger i Ungarn afviste at anerkende afgørelsen, 
indledte pigens far en udleveringssag. I 2011 tvangsfjernede politiet pigen fra Ungarn og 
transporterede hende under uacceptable forhold til en psykiatrisk afdeling i Paris. Andrageren 
hørte intet nyt om sin datter i 14 måneder, og alle hendes breve blev sendt retur.

Andrageren argumenterer for, at hendes og datterens rettigheder i alvorlig grad er blevet 
krænket, og hun henviser i den forbindelse til chartret om grundlæggende rettigheder og 
Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003 om kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af 
retsafgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar og om ophævelse af 
forordning (EF) nr. 1347/2000.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 28. februar 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).
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3. Kommissionens svar, modtaget den 28. juni 2013

"Andrageren, som er ungarsk statsborger, oplyser, at hun flyttede sin datter fra Frankrig til 
Ungarn, og at de ungarske myndigheder herefter traf en endelig afgørelse om at sende barnet 
tilbage til Frankrig i 2008 efter anmodning fra barnets far. Hun klager over hendes barns 
tilbagesendelse til Frankrig, herunder de vilkår hvorpå tilbagesendelsen blev gennemtvunget i 
Ungarn. Hun oplyser, at datteren siden sin tilbagevenden til Frankrig i september 2011 først 
blev sat under psykiatrisk observation og derefter anbragt på et plejehjem, og at andrageren 
ikke har kunnet opretholde kontakten med sit barn, på trods af at hun har skrevet og appelleret 
til de franske domstole. Hun klager over, at situationen er i modstrid med barnets tarv, og 
hævder, at den endvidere er i modstrid med Haag-konventionen af 25. oktober 1980 om de 
civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser, forordning (EF) nr. 2201/2003 af 
27. november 2003 (Bruxelles IIa-forordningen), Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder og FN's konvention om barnets rettigheder af 20. november 1989.

Kommissionens bemærkninger
Kommissionen har nøje overvejet andragendet. Det er med beklagelse, at Kommissionen har 
hørt om andragerens vanskeligheder med at opnå adgang til sin datter efter barnets 
tilbagevenden til Frankrig, og Kommissionen vil gerne forsikre andrageren om, at sådanne 
situationer tages meget alvorligt. Den overordnede målsætning med EU-handling på dette 
område er at beskytte barnets tarv. 

Kommissionen behandlede denne sag grundigt som angivet i dens svar til andragende nr. 
407/2011. På grundlag af de tilgængelige oplysninger lader det til, at barnets tilbagevenden til 
Frankrig var baseret på en endelig afgørelse fra de ungarske domstole, der i overensstemmelse 
med den effektive virkning af Bruxelles IIa-forordningen, som har til formål at sikre børns 
tilbagevenden i tilfælde af grænseoverskridende sager om forældres bortførelse af børn, 
vurderede, at barnet var blevet bortført af andrageren fra Frankrig til Ungarn.

I henhold til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde har Kommissionen ingen generelle beføjelser til at gribe ind i enkeltsager om 
påståede krænkelser af grundlæggende rettigheder. I henhold til artikel 51, stk. 1, første 
punktum, i EU's charter om grundlæggende rettigheder er chartrets bestemmelser alene rettet 
til medlemsstaterne, når de gennemfører EU-retten. Kommissionen kan således kun gribe ind, 
hvis der opstår et problem under medlemsstaternes gennemførelse af EU-lovgivningen.

For så vidt angår den tilbagesendelsesbehandling i Ungarn, i forbindelse med hvilken 
Bruxelles IIa-forordningen og Haag-konventionen fra 1980 om de civilretlige virkninger af 
internationale barnebortførelser fandt anvendelse, påpeger Kommissionen, at sagen blev 
henvist til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. I sin endelige afgørelse af 26. juli 
20111 fastlagde Menneskerettighedsdomstolen, at de ungarske myndigheder på grund af 
forsinkelser i tilbagesendelsesproceduren ikke havde opfyldt deres forpligtelser i henhold til 
den europæiske menneskerettighedskonvention. Menneskerettighedsdomstolen beklagede, at 
andre foranstaltninger, som myndighederne havde til rådighed, ikke blev anvendt, bl.a. 
muligheden for politibistand. Den erklærede, at anvendelsen af sanktioner ikke må udelukkes 
i tilfælde af tydeligt ulovlig adfærd fra én af forældrenes side, selv om tvangsforanstaltninger 
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over for barnet ikke er ønskelige på dette følsomme område. På grundlag af klagerne i 
andragendet ser det ikke ud til, at tilbagesendelsen er i modstrid med EU-retten, herunder 
chartret.

For så vidt angår barnets situation i Frankrig fremhæver Kommissionen, at 
forældremyndigheden over et barn, herunder vurderingen af om forældrene har retten hertil, 
hvordan disse rettigheder og forpligtelser udøves og anbringelse af et barn hos en plejefamilie 
eller på en institution, ikke reguleres af EU-lovgivningen, men af den nationale lovgivning. 
Følgelig finder chartret om grundlæggende rettigheder ikke anvendelse på denne situation. I et 
sådant tilfælde er det op til medlemsstaterne at sikre overholdelse af deres forpligtelser med 
hensyn til grundlæggende rettigheder, som følger af deres nationale lovgivning og 
internationale aftaler, herunder den europæiske menneskerettighedskonvention.

Kommissionen har som EU-institution ikke beføjelse til at gribe ind over for den påståede 
overtrædelse af FN's konvention om barnets rettigheder, eftersom Den Europæiske Union 
ikke er kontraherende part i denne konvention.

Følgelig er Kommissionen ikke i stand til at følge op på disse punkter. Såfremt andrageren 
mener, at de involverede myndigheder har vurderet sagens fakta på ukorrekt vis, kan hun gøre 
sine rettigheder gældende, herunder sine grundlæggende rettigheder, ved at indgive en klage 
på nationalt plan gennem de kompetente nationale myndigheder.

Konklusion
Kommissionen ser ikke noget behov for at træffe foranstaltninger på EU-plan med hensyn til 
de spørgsmål, som andrageren har rejst."


