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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1390/2012, ktorú predkladá Krisztina Orosz (maďarská štátna 
príslušníčka), o vykonávaní rozhodnutí súdu týkajúcich sa cezhraničných 
rodičovských práv a povinností a o údajnom porušení jej základných práv

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľka petície uvádza, že v roku 1999 si vzala za manžela írskeho štátneho 
príslušníka a manželský pár sa následne rozviedol v roku 2006. Ich dcéra, narodená vo 
Francúzsku v roku 2000, bola zverená do opatery matky a otcovi sa udelilo právo styku. 
V roku 2007 sa predkladateľka petície vrátila so svojou dcérou do Maďarska, pretože otec 
svoje dieťa psychicky a sexuálne zneužíval. Otec dievčatka potom úspešne začal súdne 
konanie vo Francúzsku v neprítomnosti predkladateľky petície a jej dcéry a dieťa mu bolo 
zverené do opatery. Po tom, ako egerský súd v Maďarsku odmietol uznať rozsudok, otec 
dievčatka úspešne začal konanie o vydanie dieťaťa. V roku 2011 polícia násilne odviedla 
dievča z Maďarska a za neprijateľných podmienok ho presunula do parížskej psychiatrickej 
jednotky. Predkladateľka petície nemala o svojej dcére nijaké správy 14 mesiacov a všetky jej 
listy sa vrátili.

Predkladateľka petície tvrdí, že došlo k závažnému porušeniu jej práv a práv jej dcéry, 
a odkazuje v tejto súvislosti na Chartu základných práv a nariadenie Rady (ES) č. 2201/2003 
o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach 
rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1347/2000

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 28. februára 2013. Parlament požiadal Komisiu 
o poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).



PE514.959v01-00 2/3 CM\943053SK.doc

SK

3. Odpoveď Komisie, doručená 28. júna 2013

Predkladateľka petície, maďarská štátna príslušníčka, informuje, že po presunutí jej dcéry 
z Francúzska do Maďarska vydali maďarské orgány v roku 2008 na žiadosť otca dieťaťa 
právoplatné uznesenie o jeho návrate do Francúzska. Vyjadruje sťažnosť v súvislosti 
s návratom jej dieťaťa do Francúzska vrátane podmienok, za akých bol tento návrat presadený 
v Maďarsku. Oznamuje, že jej dcéra bola po návrate do Francúzska v septembri 2011 najprv 
na psychiatrickom pozorovaní a potom bola umiestnená do náhradného domova a že nemohla 
byť so svojím dieťaťom v kontakte, a to aj napriek listom a žiadostiam adresovaným 
francúzskym súdom. Sťažuje sa na skutočnosť, že situácia je proti najlepšiemu záujmu 
dieťaťa a tvrdí, že ide o porušenie ustanovení Haagskeho dohovoru z 25. októbra 1980 
o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí, nariadenia (ES) č. 2201/2003 
z 27. novembra 2003 (nariadenie Brusel IIa), Charty základných práv Európskej únie 
a Dohovoru OSN o právach dieťaťa z 20. novembra 1989.

Pripomienky Komisie
Komisia dôkladne preskúmala petíciu a vyjadruje hlboké poľutovanie nad ťažkosťami, 
ktorým musela predkladateľka petície čeliť pri snahe získať prístup k svojej dcére po návrate 
dieťaťa do Francúzska, a rada by predkladateľku ubezpečila, že takéto situácie sa berú veľmi 
vážne. Hlavným cieľom opatrení EÚ v tejto oblasti je chrániť najlepšie záujmy dieťaťa. 

Komisia preskúmala tento prípad do hĺbky, ako vysvetlila vo svojej odpovedi na petíciu 
č. 407/2011. Z dostupných informácií vyplýva, že návrat dieťaťa do Francúzska sa zakladal 
na právoplatnom uznesení maďarských súdov, ktoré ustanovili, že podľa praktického účinku 
nariadenia Brusel IIa, ktorého cieľom je zabezpečiť návrat detí v prípadoch cezhraničných
únosov rodičmi, predkladateľka petície uniesla svoje dieťa z Francúzska do Maďarska.

Podľa Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o fungovaní Európskej únie nemá Komisia 
všeobecnú právomoc zasiahnuť v jednotlivých prípadoch údajného porušenia základných 
práv. Podľa článku 51 ods. 1 prvej vety Charty základných práv sú ustanovenia tejto charty 
určené pre členské štáty výlučne vtedy, ak vykonávajú právo EÚ. Z toho vyplýva, že Komisia 
môže prijať opatrenia len vtedy, ak sa vyskytnú problémy pri vykonávaní právnych predpisov 
EÚ členskými štátmi.

Pokiaľ ide o súdne konanie vo veci návratu v Maďarsku a uplatnenie ustanovení nariadenia 
Brusel IIa a Haagskeho dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch 
medzinárodných únosov detí, Komisia poukazuje na to, že vec bola postúpená Európskemu 
súdu pre ľudské práva. Vo svojom právoplatnom uznesení z 26. júla 20111 zistil, že pre 
omeškanie konania vo veci návratu maďarské orgány nesplnili svoje povinnosti vyplývajúce 
z Európskeho dohovoru o ľudských právach. Súd vyjadril poľutovanie nad tým, že orgány 
nevyužili ďalšie opatrenia, ktoré mali k dispozícii, vrátane možnosti asistencie polície. 
Uviedol, že hoci donucovanie opatrenia nie sú proti deťom v tejto citlivej oblasti žiaduce, 
nemožno vylúčiť udelenie sankcií v prípade zjavne protizákonného správania jedného 
z rodičov. Na základe dôvodov sťažnosti uvedených v petícii sa nezdá, že by sa postupom 
vrátenia porušili právne predpisy EÚ vrátane ustanovení Charty.

                                               
1 Žiadosť č. 6457/09.
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Pokiaľ ide o situáciu dieťaťa vo Francúzsku, Komisia poukazuje na skutočnosť, že rodičovské 
práva a povinnosti vrátane posúdenia, či na ne majú rodičia nárok, ako aj spôsob vykonávania 
týchto práv a povinností a umiestnenie dieťaťa do pestúnskej starostlivosti alebo zariadenia 
starostlivosti o dieťa neupravujú právne predpisy EÚ, ale vnútroštátne zákony. Charta 
základných práv sa preto na túto situáciu nevzťahuje. V tomto prípade sú členské štáty 
zodpovedné za to, aby zabezpečili, že sa budú plniť povinnosti týkajúce sa základných 
ľudských práv, ktoré pre ne vyplývajú z ich vnútroštátnych právnych predpisov 
a medzinárodných dohôd vrátane Európskeho dohovoru o ľudských právach.

Navyše Komisia, ako inštitúcia Európskej únie, nemá nijakú právomoc riešiť údajné 
porušenia ustanovení Dohovoru OSN o právach dieťaťa, pretože Európska únia nie je 
zmluvnou stranou tohto dohovoru.

Komisia preto nemôže v tejto veci ďalej podnikať nijaké kroky. Ak predkladateľka petície 
zastáva názor, že príslušné orgány neposúdili okolnosti veci správne, môže sa usilovať 
presadiť svoje práva vrátane svojich základných práv podaním žiadosti o nápravu na 
vnútroštátnej úrovni príslušným vnútroštátnym orgánom.

Záver
Komisia sa nedomnieva, že je potrebné prijať opatrenia na úrovni EÚ v súvislosti s otázkami 
uvedenými predkladateľkou petície.


