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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1390/2012, którą złożyła Krisztina Orosz (Węgry) w sprawie 
wykonania orzeczenia sądu dotyczącego transgranicznej władzy 
rodzicielskiej i rzekomego naruszenia przysługujących jej praw 
podstawowych

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję pisze, że w 1999 r. poślubiła obywatela Irlandii oraz że para rozwiodła się 
w 2006 r. Matce przyznano opiekę nad urodzoną we Francji w 2000 r. córką pary, a ojcu 
prawo do odwiedzin. W 2007 r. składająca petycję wróciła na Węgry wraz z córką, ponieważ 
jej ojciec znęcał się nad nią fizycznie i wykorzystywał seksualnie. Następnie pod nieobecność 
składającej petycję i jej córki ojciec dziewczynki wszczął postępowanie sądowe we Francji i 
otrzymał prawo do opieki. Gdy sąd w Eger na Węgrzech odmówił uznania wyroku, ojciec 
dziewczynki z powodzeniem wszczął postępowanie ekstradycyjne. W 2011 r. policja siłą 
zabrała dziewczynkę z Węgier i przetransportowała ją w niedopuszczalnych warunkach na 
oddział psychiatryczny w Paryżu. Składająca petycję nie ma żadnych wiadomości o córce od 
14 miesięcy, a wszystkie listy do niej wracają.

Składająca petycję twierdzi, że jej prawa i prawa jej córki zostały poważnie naruszone i 
odnosi się w tym zakresie do karty praw podstawowych i rozporządzenia Rady (WE) nr 
2201/2003 dotyczącego jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach 
małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylającego 
rozporządzenie (WE) nr 1347/2000.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 28 lutego 2013 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).
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3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 czerwca 2013 r.

Składająca petycję, obywatelka Węgier, informuje, że władze węgierskie w 2008 r. po jej 
przeprowadzeniu się wraz z córką z Francji na Węgry, na wniosek ojca dziecka wydały 
prawomocny nakaz o powrocie dziecka do Francji. Skarży się na decyzję o powrocie jej 
dziecka do Francji oraz na warunki wykonania tej decyzji na Węgrzech. Informuje, że jej 
córka po powrocie do Francji we wrześniu 2011 r. trafiła najpierw pod obserwację 
psychiatryczną, a następnie do rodziny zastępczej i że mimo wnoszenia skarg do francuskich 
sądów nie miała możliwości utrzymania kontaktu ze swoim dzieckiem. Składająca petycję 
skarży się, że sytuacja ta narusza dobro dziecka i twierdzi, że doszło do naruszenia konwencji 
haskiej z dnia 25 października 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka 
za granicę, rozporządzenia (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. (rozporządzenie 
Bruksela IIa), Karty praw podstawowych Unii Europejskiej oraz Konwencji ONZ o prawach 
dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. 

Uwagi Komisji
Komisja rozpatrzyła starannie niniejszą petycję. Komisja z przykrością dowiedziała się o 
trudnościach składającej petycję w nawiązaniu kontaktu z własną córką po powrocie dziecka 
do Francji i pragnie zapewnić składającą petycję, że takie sprawy są traktowane bardzo 
poważnie. Nadrzędnym celem działań UE w tym obszarze jest najlepsze zabezpieczenie 
interesów dziecka.  

Komisja zbadała tę sprawę szczegółowo, jak przedstawiono w odpowiedzi na petycję 
nr 407/2011.  Z obecnie dostępnych informacji wynika, że powrót dziecka do Francji nastąpił 
na podstawie prawomocnego nakazu węgierskiego sądu, który – zapewniając efektywność 
rozporządzenia Bruksela IIa mającego na celu zabezpieczenie powrotu dzieci w przypadku 
transgranicznego uprowadzenia dziecka przez rodzica – uznał, że dziecko zostało 
uprowadzone przez składającą petycję z Francji na Węgry.

Na podstawie Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
Komisja Europejska nie posiada uprawnień ogólnych do podejmowania działań 
w indywidualnych przypadkach domniemanego naruszania praw podstawowych. Zgodnie z 
art. 51 ust. 1 zdanie pierwsze Karty praw podstawowych postanowienia Karty mają 
zastosowanie do państw członkowskich wyłącznie w zakresie, w jakim stosują one prawo 
Unii. Stosownie do powyższego Komisja może podjąć działanie tylko wtedy, gdy powstaje 
problem dotyczący wdrażania prawa UE przez państwa członkowskie.

W kwestii postępowań w sprawie powrotu prowadzonych na Węgrzech w ramach stosowania 
rozporządzenia Bruksela IIa i konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów 
uprowadzenia dziecka za granicę Komisja zauważa, że sprawa ta została przekazana do 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. W prawomocnej decyzji z dnia 26 lipca 2011 r.1

trybunał ten uznał, że władze węgierskie z uwagi na opóźnienia w postępowaniu w sprawie 
powrotu nie wypełniły swoich zobowiązań wynikających z europejskiej konwencji praw 
człowieka. Trybunał wyraził ubolewanie, że władze nie skorzystały z innych, dostępnych im 

                                               
1 Wniosek nr 6457/09
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środków, w tym z możliwości pomocy policyjnej. Zwrócono uwagę, że choć używanie 
środków przymusu wobec dzieci w tak delikatnych sprawach nie jest mile widziane, nie 
należy rezygnować ze stosowania sankcji w przypadku jawnie niezgodnego z prawem 
postępowania jednego z rodziców. Ze skargi przedstawionej w petycji nie wynika, że 
postępowanie w sprawie powrotu przebiegało z naruszeniem prawa UE, w tym Karty praw 
podstawowych. 

W odniesieniu do sytuacji dziecka we Francji Komisja zwraca uwagę, że odpowiedzialność 
rodzicielska nad dzieckiem, w tym również dokonanie oceny o uprawnieniu rodziców do jej 
sprawowania, sposobie wykonywania wynikających z niej praw i obowiązków oraz 
umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce wychowawczej, nie podlega prawu 
Unii, lecz prawu państw członkowskich. Z tego powodu Karta praw podstawowych nie ma 
zastosowania w tej sytuacji.  W takim przypadku zapewnienie przestrzegania zobowiązań w 
zakresie praw podstawowych, które wynikają zarówno z ustawodawstwa krajowego, jak i z 
umów międzynarodowych, w tym europejskiej konwencji praw człowieka, należy wyłącznie 
do państw członkowskich. 

Poza tym Komisja jako instytucja Unii Europejskiej nie ma żadnych uprawnień do 
zajmowania się domniemanym naruszeniem konwencji ONZ o prawach dziecka, ponieważ 
Unia Europejska nie jest stroną tej konwencji.  

W związku z tym Komisja nie może odnieść się do tych kwestii. Jeżeli w opinii składającej 
petycję władze dokonały niewłaściwej oceny okoliczności faktycznych tej sprawy, może 
dochodzić swych roszczeń, w tym swoich praw podstawowych, na szczeblu krajowym we 
współpracy z właściwymi władzami. 

Wniosek
Komisja nie dostrzega potrzeby podejmowania działań na szczeblu UE w odniesieniu do 
kwestii poruszonych przez składającą petycję.


