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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1390/2012, adresată de Krisztina Orosz, de cetățenie maghiară, 
privind aplicarea hotărârilor judecătorești cu privire la răspunderea 
părintească transfrontalieră și presupusa încălcare a drepturilor 
fundamentale ale acesteia

1. Rezumatul petiției

Petiționara susține faptul că în 1999 s-a căsătorit cu un resortisant irlandez, de care a divorțat 
în 2006. Mama a primit custodia fiicei sale, născute în Franța în anul 2000, iar tatălui i s-a 
acordat dreptul de vizită. În 2007, petiționara s-a întors în Ungaria cu fiica sa deoarece tatăl 
acesteia din urmă își abuza fizic și sexual fiica. Tatăl fetei a inițiat ulterior proceduri judiciare 
în Franța, în absența petiționarei și a fiicei sale, și a avut câștig de cauză, fiindu-i acordată 
custodia fiicei sale. În urma refuzului tribunalului Eger din Ungaria de a recunoaște hotărârea, 
tatăl fetei a inițiat proceduri de extrădare, având și de această dată câștig de cauză. În 2011, 
forțele de poliție au luat-o forțat pe fiica acestuia din Ungaria și au transportat-o în condiții 
inadmisibile într-o unitate psihiatrică din Paris. Petiționara nu mai are informații despre fiica 
sa de 14 luni și toate scrisorile adresate acesteia i-au fost returnate.

Petiționara susține că drepturile sale și cele ale fiicei sale au fost grav încălcate, făcând 
referire în acest sens la Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și la Regulamentul 
(CE) nr. 2201/2003 al Consiliului privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor 
judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești, de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1347/2000.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 28 februarie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].
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3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 iunie 2013

Petiționara, resortisantă maghiară, relatează că după ce a mutat-o pe fiica ei din Franța în 
Ungaria, autoritățile maghiare au emis în 2008 o hotărâre definitivă de returnare a copilului în 
Franța la cererea tatălui copilului. Ea reclamă returnarea copilului său în Franța, inclusiv 
condițiile în care hotărârea a fost pusă în aplicare în Ungaria. Ea relatează că de la întoarcerea 
fiicei sale în Franța în septembrie 2011, copilul a fost mai întâi plasat în Franța sub observație 
psihiatrică iar apoi într-o familie substitutivă și că nu a putut să păstreze legătura cu copilul 
său, în ciuda faptul că s-a adresat instanțelor franceze și a înaintat recurs pe lângă acestea. Ea 
reclamă faptul că situația nu este în interesul superior al copilului și presupune că aceasta 
încalcă Convenția de la Haga din 25 octombrie 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii 
internaționale de copii, Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 din 27 noiembrie 2003 
(Regulamentul Bruxellles IIa), Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și 
Convenția ONU privind drepturile copilului din 20 noiembrie 1989.

Observațiile Comisiei
Comisia a examinat cu atenție petiția. Comisia regretă dificultățile întâmpinate de petiționară 
în ceea ce privește obținerea accesului la fiica sa ca urmare a returnării copilului în Franța și 
ar dori să asigure petiționara că astfel de situații sunt luat în considerare în mod foarte serios. 
Obiectivul fundamental al acțiunilor UE în acest domeniu este de a proteja interesul superior 
al copilului. 

Comisia a examinat cazul în profunzime, astfel cum a explicat în răspunsul său acordat pentru 
petiția nr. 407/2011. Pe baza informațiilor disponibile, reiese că returnarea copilului în Franța 
s-a bazat pe o hotărâre definitivă emisă de instanțele maghiare, care au apreciat că copilul a 
fost răpit de petiționară din Franța și adus în Ungaria în conformitate cu efectul util al 
Regulamentului Bruxelles IIa, care vizează să asigure returnarea copiilor în cazurile unei 
răpiri transfrontaliere a copilului de către părinți.

În temeiul Tratatului privind Uniunea Europeană și al Tratatului privind funcționarea Uniunii 
Europene, Comisia Europeană nu are competențe generale de a interveni în cazuri individuale 
de presupuse încălcări ale drepturilor fundamentale. În conformitate cu articolul 51 alineatul 
(1) prima teză din Carta drepturilor fundamentale, dispozițiile Cartei se adresează statelor 
membre numai în cazul în care acestea pun în aplicare dreptul UE. Prin urmare, Comisia 
poate acționa doar în situațiile în care apar aspecte care țin de dreptul UE în momentul 
aplicării acestuia de către statele membre.

În ceea ce privește procedura de returnare din Ungaria în temeiul Regulamentului Bruxelles 
IIa și a Convenției de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de 
copii, Comisia subliniază că cauza a fost adresată Curții Europene a Drepturilor Omului. În 
hotărârea sa definitivă din 26 iulie 20111, Comisia a constatat că din cauza întârzierilor în 
ceea ce privește procedura de returnare, autoritățile maghiare nu și-au îndeplinit obligațiile în 
temeiul Convenției Europene a Drepturilor Omului. Curtea a regretat că nu au fost utilizate 
alte măsuri aflate la dispoziția autorităților, inclusiv posibilitatea unei asistențe din partea 

                                               
1 Cererea nr. 6457/09.
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organelor de poliție. Ea a precizat că, deși măsurile coercitive împotriva copiilor nu sunt de 
dorit în acest domeniu sensibil, utilizarea sancțiunilor nu trebuie eliminată în cazul unui 
comportament evident ilegal al unuia dintre părinți. Pe baza plângerilor prezentate în petiție, 
nu reiese că procedura de returnare a încălcat dreptul UE, inclusiv Carta.

În ceea ce privește situația copilului în Franța, Comisia subliniază că autoritatea părintească 
față de un copil, inclusiv evaluarea măsurii în care părinții au dreptul la aceasta, a modului în 
care sunt exercitate respectivele drepturi și sarcini și plasarea copilului într-o familie 
substitutivă sau într-un centru de plasament nu sunt reglementate prin dreptul UE, ci prin 
legislația națională. Prin urmare, Carta drepturilor fundamentale nu se aplică acestei situații. 
În acest caz, statele membre trebuie să asigure respectarea obligațiilor lor în ceea ce privește 
drepturile fundamentale, astfel cum rezultă din legislația lor națională și acordurile 
internaționale, inclusiv din Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

În plus, Comisia, în calitate de instituție a Uniunii Europene, nu este în măsură să abordeze 
presupusa încălcare a Convenției ONU cu privire la drepturile copilului, deoarece Uniunea 
Europeană nu este parte la această Convenție.

Prin urmare, Comisia nu poate să asigure nicio urmărire a acestor puncte. Dacă petiționara 
consideră că autoritățile implicate au evaluat incorect elementele cauzei, ea își poate valorifica 
drepturile, inclusiv drepturile sale fundamentale, prin solicitarea unor măsuri de reparare la 
nivel național, prin intermediul autorităților naționale competente.

Concluzie
Comisia nu consideră necesară întreprinderea de acțiuni la nivelul UE în ceea ce privește 
problemele ridicate de petiționară.


