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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1390/2012 dėl teismo sprendimo dėl tarpvalstybinių tėvų pareigų 
vykdymo ir tariamo peticijos pateikėjos pagrindinių teisių pažeidimo, kurią 
pateikė Vengrijos pilietė Krisztina Orosz

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja nurodo, kad 1999 m. ji ištekėjo už Airijos piliečio, o 2006 m. pora 
išsiskyrė. Motinai buvo suteiktos jų dukters, gimusios 2000 m. Prancūzijoje, globos teisės, o 
tėvui – lankymo teisės. 2007 m. peticijos pateikėja kartu su dukra grįžo į Vengriją, nes 
dukters tėvas fiziškai ir seksualiai ją išnaudojo. Peticijos pateikėjai ir jos dukrai išvykus
mergaitės tėvas sėkmingai pradėjo teisminį procesą Prancūzijoje, jam buvo suteiktos globos 
teisės. Egerio teismui (Vengrija) atsisakius pripažinti teismo sprendimą, mergaitės tėvas 
sėkmingai pradėjo ekstradicijos procedūrą. 2011 m. policija prievarta išvežė mergaitę iš 
Vengrijos ir nepriimtinomis sąlygomis vežė ją į Paryžiaus psichiatrinę ligoninę. Peticijos 
pateikėja 14 mėnesių negauna jokių žinių apie savo dukrą, visi jos laiškai jai buvo grąžinti.

Peticijos pateikėja tvirtina, kad jos ir jos dukters teisės yra smarkiai pažeistos, šiuo atžvilgiu ji 
nurodo ES pagrindinių teisių chartiją ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2201/2003 dėl 
jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei 
vykdymo, panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 1347/2000.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. vasario 28 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. birželio 28 d.
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„Peticijos pateikėja, Vengrijos pilietė, praneša, kad kai išvežė savo dukterį iš Prancūzijos į 
Vengriją, 2008 m. vaiko tėvo prašymu Vengrijos valdžios institucijos išdavė galutinį 
nurodymą grąžinti vaiką į Prancūziją. Ji skundžiasi, kad jos vaikas buvo grąžintas į 
Prancūziją, taip pat skundžiasi dėl sąlygų, kuriomis Vengrijoje tai buvo padaryta. Ji praneša, 
kad nuo tada, kai 2011 m. rugsėjo mėn. jos dukra buvo grąžinta į Prancūziją, vaikui visų 
pirma Prancūzijoje buvo paskirtas psichiatrinis stebėjimas, o tada jis atiduotas į globos namus, 
ir kad peticijos pateikėja negalėjo palaikyti ryšių su savo vaiku, nors kreipėsi į Prancūzijos 
teismus ir teikė apeliacijas. Ji skundžiasi, kad ši padėtis neatitinka vaiko interesų ir teigia, kad 
taip pažeidžiama 1980 m. spalio 25 d. Hagos konvencija dėl tarptautinio vaikų grobimo 
civilinių aspektų, 2003 m. lapkričio 27 d. Reglamentas (EB) Nr. 2201/2003 (Reglamentas 
„Briuselis IIa“), Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija ir 1989 m. lapkričio 20 d. JT 
vaiko teisių konvencija.

Komisijos pastabos
Komisija įdėmiai išnagrinėjo šią peticiją. Komisija labai apgailestauja dėl peticijos pateikėjos 
sunkumų ieškant galimybių susisiekti su dukterimi, kai ši buvo sugrąžinta į Prancūziją, ir 
norėtų patikinti peticijos pateikėją, kad tokie atvejai yra vertinami labai rimtai. Pagrindinis ES 
veiksmų tikslas šioje srityje yra vaiko interesų apsauga. 

Komisija išsamiai išnagrinėjo šį atvejį ir tai paaiškino savo atsakyme į peticiją Nr. 407/2011. 
Remiantis turima informacija, atrodo, kad vaiko grąžinimas į Prancūziją buvo pagrįstas 
galutine Vengrijos teismų, kurie nustatė, kad peticijos pateikėja pagrobė vaiką iš Prancūzijos 
ir išvežė į Vengriją, nutartimi, laikantis Reglamento „Briuselis IIa“, kuriuo siekiama užtikrinti 
vaiko grąžinimą tarpvalstybinio tėvų vykdomo vaiko grobimo atveju.

Pagal Europos Sąjungos sutartį ir Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo Europos Komisija 
neturi bendrosios kompetencijos imtis veiksmų dėl pavienių pagrindinių teisių pažeidimų 
atvejų. Pagal Pagrindinių teisių chartijos 51 straipsnio 1 dalį Chartijos nuostatos skirtos 
valstybėms narėms tik tais atvejais, kai šios įgyvendina Sąjungos teisę. Taigi Komisija gali 
imtis veiksmų tik tuomet, jei problema kyla įgyvendinant ES teisę valstybėse narėse.

Dėl Vengrijoje vykusių grąžinimo procedūrų taikant Reglamentą „Briuselis IIa“ ir 1980 m. 
Hagos konvenciją dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų, Komisija pažymi, kad ši 
byla buvo perduota Europos žmogaus teisių teismui. 2011 m. liepos 26 d. galutiniame 
sprendime1 jis nustatė, kad dėl atidėliojimų vykdant grąžinimo veiksmus, Vengrijos valdžios 
institucijos neatliko savo pareigų pagal Europos žmogaus teisių konvenciją. Teismas 
apgailestavo, kad buvo nepanaudotos kitos priemonės, kuriomis disponuoja valdžios 
institucijos, įskaitant ir policijos pagalbos galimybę. Jis pareiškė kad, nors šioje jautrioje 
srityje prievartos priemonės prieš vaiką yra nepageidaujamos, negalima atmesti galimybės 
naudoti sankcijas, jei vienas iš tėvų elgiasi akivaizdžiai neteisėtai. Remiantis peticijoje 
išdėstytais nusiskundimais, neatrodo, kad vykdant grąžinimo procedūrą buvo pažeista ES 
teisė ir Chartija.

Dėl vaiko padėties Prancūzijoje Komisija pabrėžia, kad tėvų atsakomybė už vaiką, įskaitant 
įvertinimą, ar tėvai turi teisę į jį, kaip šios teisės ir pareigos yra vykdomos, ir vaiko 
apgyvendinimas globėjų šeimoje arba priežiūros institucijoje, yra reglamentuojami ne ES, o 

                                               
1 Ieškinio Nr. 6457/09.
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nacionaliniais teisės aktais. Todėl šioje padėtyje Pagrindinių teisių chartija netaikoma. Tokiu 
atveju valstybės narės turi užtikrinti, kad būtų vykdomi jų įsipareigojimai dėl pagrindinių 
teisių, nustatyti jų nacionaliniuose teisės aktuose ir tarptautiniuose susitarimuose, įskaitant ir 
Europos žmogaus teisių konvenciją.

Be to, Komisija, kaip Europos Sąjungos institucija, neturi įgaliojimų spręsti tariamą JT 
konvencijos dėl vaiko teisių pažeidimą, nes Europos Sąjunga nėra šios Konvencijos šalis.

Todėl Komisija niekaip negali kontroliuoti šių klausimų. Jei peticijos pateikėja mano, kad 
susijusios valdžios institucijos netinkamai įvertino šio atvejo faktus, ji gali pageidauti ginti 
savo teises, taip pat ir pagrindines teises, siekdama teisių gynimo nacionaliniu lygmeniu per 
kompetentingas nacionalines institucijas.

Išvada
Komisija nemano, kad reikia imtis ES lygmens veiksmų dėl peticijos pateikėjo iškeltų 
klausimų.“


