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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1390/2012, ingediend door Krisztina Orosz (Hongaarse 
nationaliteit), over de tenuitvoerlegging van een gerechtelijke uitspraak met 
betrekking tot de grensoverschrijdende ouderlijke verantwoordelijkheid en 
veronderstelde schending van haar grondrechten

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster geeft aan dat ze in 1999 trouwde met een Iers staatsburger en dat het stel 
vervolgens in 2006 scheidde. De moeder kreeg de voogdij over hun dochter die in 2000 in 
Frankrijk geboren werd en de vader werd bezoekrecht toegewezen. In 2007 keerde indienster 
terug naar Hongarije met haar dochter, omdat haar vader haar mishandeld en seksueel 
misbruikt had. In afwezigheid van indienster en haar dochter begon de vader van het meisje 
toen een gerechtelijke procedure in Frankrijk die hij won en de voogdij werd aan hem 
toegewezen. Nadat de rechtbank van Eger in Hongarije geweigerd had om de uitspraak te 
erkennen, begon de vader een uitzettingsprocedure die hij won. In 2011 werd het meisje door 
de politie onder dwang Hongarije uitgezet en onder ontoelaatbare omstandigheden naar een 
psychiatrische afdeling in Parijs vervoerd. Sinds veertien maanden heeft indienster niets meer 
van haar dochter vernomen en al haar brieven zijn teruggestuurd.

Indienster is van mening dat er ernstig inbreuk is gemaakt op haar rechten en die van haar 
dochter. In dit verband verwijst zij naar het Handvest van de grondrechten van de Europese 
Unie en Verordening (EG) nr. 2201/2003 van de Raad betreffende de bevoegdheid en de 
erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke 
verantwoordelijkheid, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1347/2000.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 28 februari 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
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(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 juni 2013

Indienster, een Hongaars onderdaan, vermeldt dat zij haar dochter van Frankrijk naar 
Hongarije heeft overgebracht en dat de Hongaarse autoriteiten vervolgens in 2008 op verzoek 
van de vader van het kind definitief hebben bepaald dat het kind naar Frankrijk moest worden 
teruggebracht. Zij beklaagt zich over het feit dat haar kind naar Frankrijk is teruggebracht, en 
over de omstandigheden waaronder het bevel in Hongarije is uitgevoerd. Zij geeft aan dat 
haar dochter na haar terugkeer in Frankrijk in september 2011 eerst onder psychiatrische 
observatie en daarna in een tehuis is geplaatst, en dat zij ondanks schriftelijke verzoeken bij 
de Franse rechtbanken geen contact met haar kind heeft kunnen onderhouden. Zij wijst er in 
haar klacht op dat de situatie niet in het belang van het kind is en volgens haar in strijd is met 
het Haags Verdrag van 25 oktober 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van 
internationale ontvoering van kinderen, Verordening (EG) nr. 2201/2003 van 27 november 
2003 (Brussel IIa-verordening), het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en 
het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind van 20 november 1989.

Opmerkingen van de Commissie
De Commissie heeft het verzoekschrift met grote zorgvuldigheid behandeld. De Commissie 
betreurt het zeer dat indienster moeilijkheden heeft ondervonden toen zij na de terugkeer van 
haar dochter naar Frankrijk toegang tot haar trachtte te krijgen, en wil indienster ervan 
verzekeren dat dergelijke situaties zeer serieus worden genomen. Het optreden van de EU op 
dit gebied is er in de eerste plaats op gericht het belang van het kind te beschermen. 

De Commissie had deze zaak al diepgaand onderzocht, zoals uiteengezet in haar antwoord op 
verzoekschrift nr. 407/2011. Uit de beschikbare informatie kan worden opgemaakt dat de 
terugkeer van het kind naar Frankrijk berustte op een definitief bevel dat was uitgevaardigd 
door de Hongaarse rechtbanken, die tot het oordeel waren gekomen dat het kind door 
indienster van Frankrijk naar Hongarije was ontvoerd. Daarbij sloten zij zich aan bij de 
intentie van de Brussel IIa-verordening, namelijk de terugkeer van kinderen verzekeren na een 
grensoverschrijdende ontvoering door een van de ouders.

Krachtens het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie beschikt de Commissie niet over algemene bevoegdheden om in 
afzonderlijke gevallen van vermeende schendingen van de grondrechten in te grijpen. 
Overeenkomstig artikel 51, lid 1, eerste zin, van het Handvest van de grondrechten zijn de 
bepalingen van het handvest tot de lidstaten gericht, uitsluitend wanneer zij het recht van de 
Unie ten uitvoer leggen. Bijgevolg kan de Commissie alleen actie ondernemen als zich een 
probleem voordoet tijdens de uitvoering van het EU-recht door de lidstaten.

Met betrekking tot de terugkeerprocedure in Hongarije in uitvoering van de Brussel IIa-
verordening en het Haags Verdrag uit 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van 
internationale ontvoering van kinderen, wijst de Commissie erop dat de zaak is voorgelegd 
aan het Europees Hof voor de rechten van de mens. In zijn definitieve uitspraak van 26 juli 
20111 bepaalde het hof dat de Hongaarse autoriteiten, gezien de vertragingen bij de 
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terugkeerprocedure, niet hadden voldaan aan hun verplichtingen uit hoofde van het Europese 
Verdrag inzake de rechten van de mens. Het hof betreurde het dat de autoriteiten geen gebruik 
hadden gemaakt van andere maatregelen waarover zij beschikten, waaronder de mogelijkheid 
van politieassistentie. Het hof verklaarde dat dwangmaatregelen tegen kinderen in deze 
gevoelige zaken weliswaar niet wenselijk zijn, maar dat het gebruik van sancties niet mag 
worden uitgesloten in het geval van kennelijk onrechtmatig gedrag van een van de ouders. 
Uitgaande van de in het verzoekschrift geuite klachten, lijkt bij de terugkeerprocedure het 
EU-recht, met inbegrip van het handvest, niet te zijn geschonden.

Ten aanzien van de situatie van het kind in Frankrijk wijst de Commissie erop dat de 
ouderlijke verantwoordelijkheid voor een kind, waaronder de beoordeling of de ouders deze 
mogen uitoefenen, de invulling die wordt gegeven aan de desbetreffende rechten en plichten, 
en de plaatsing van een kind in een pleeggezin of instelling, niet in de EU-wetgeving geregeld 
is, maar in de nationale wetgeving. Daarom is het Handvest van de grondrechten in deze 
situatie niet van toepassing. In een dergelijk geval moeten de lidstaten ervoor zorgen dat zij 
met betrekking tot de grondrechten voldoen aan hun verplichtingen, zoals die voortvloeien uit 
hun nationale wetgeving en internationale overeenkomsten, waaronder het Europese Verdrag 
inzake de rechten van de mens.

Voorts heeft de Commissie als instelling van de Europese Unie geen enkele bevoegdheid met 
betrekking tot de vermeende schending van het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind, 
aangezien de Europese Unie geen partij is bij dit verdrag.

De Commissie kan derhalve op deze punten geen vervolgmaatregelen nemen. Als indienster 
van mening is dat de betrokken autoriteiten de feiten onjuist hebben beoordeeld, kan zij haar 
rechten, ook haar grondrechten, doen gelden door op nationaal niveau bij de bevoegde 
nationale autoriteiten een vordering in te stellen.

Conclusie
De Commissie ziet geen reden om op EU-niveau actie te ondernemen ten aanzien van de door 
indienster aan de orde gestelde kwesties.


