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Transgraniczne uprowadzenie dziecka przez
jednego z rodziców
W przypadku rozpadu rodziny niektórzy rodzice uciekają się do nielegalnego uprowadzenia dziecka,
zabierając je za granicę bez zgody drugiego rodzica. Poszukiwanie środka ochrony prawnej jest
często w takiej sytuacji procesem złożonym i frustrującym ze względu na mające zastosowanie
różne jurysdykcje. Głównym międzynarodowym instrumentem w tej dziedzinie jest konwencja
haska z 1980 r., której sygnatariuszami są obecnie 93 państwa, w tym wszystkie państwa
członkowskie UE.

Kontekst
Uprowadzenie dziecka przez jednego z rodziców to sytuacja, w której dziecko zostaje bezprawnie zabrane ze
swojego zwykłego miejsca pobytu bez zgody drugiego rodzica, z pogwałceniem prawa pieczy nad dzieckiem
przysługującego temu rodzicowi lub prawa do kontaktów z dzieckiem. Według najnowszych dostępnych
statystyk w 2008 r. w państwach członkowskich UE złożono na mocy konwencji haskiej z 1980 r. 990
wniosków o odzyskanie dziecka, co oznacza wzrost o 35% w stosunku do 2003 r. Najwięcej wniosków
złożono w Anglii i Walii (283), Niemczech (115) i Hiszpanii (88). W niektórych państwach, jak Rumunia i
Polska, zaobserwowano znaczny wzrost liczby wniosków w latach 2003–2008 (wzrost odpowiednio z 7 do 51
wniosków i z 18 do 67).
Aby zapewnić mediację w sprawach o uprowadzenie dziecka i pomagać rodzicom w poszukiwaniu
akceptowalnych dla nich rozwiązań mających na celu dobro dziecka, w 1987 r. stworzono biuro mediatora
Parlamentu Europejskiego ds. rodzicielskiego uprowadzenia dziecka za granicę. Obecnie funkcję mediatora
pełni Mairead McGuinness (PPE, Irlandia).

Ramy prawne
Konwencja haska z 1980 r. ustanawia ramy międzynarodowego prawa prywatnego dla odzyskiwania
uprowadzonych dzieci. Jej celem jest zapewnienie skutecznej współpracy sądowej i administracyjnej w celu
zagwarantowania dwóch podstawowych celów: szybkiego powrotu dziecka oraz wzajemnego uznawania i
wykonywania orzeczeń w sprawie prawa pieczy nad dzieckiem i prawa do kontaktów z dzieckiem.
Orzecznictwo sądów krajowych związane z wdrażaniem konwencji jest dostępne w internecie w
Międzynarodowej Bazie Danych o Uprowadzeniach Dzieci (INCADAT).
Rozporządzenie Bruksela IIa (lub IIbis) (rozporządzenie (WE) nr 2201/2003) od 2005 r. reguluje spory
dotyczące jurysdykcji oraz uznawanie orzeczeń w transgranicznych sprawach małżeńskich lub dotyczących
odpowiedzialności rodzicielskiej we wszystkich państwach członkowskich UE z wyjątkiem Danii. W kwestii
uprowadzenia dziecka potwierdza ono w prawie UE zasady zapisane w konwencji haskiej i dodaje pewne
ściślejsze zasady, zwłaszcza w art. 11. W związku z tym, że prawo rodzinne w UE nie jest zharmonizowane,
postępowanie często komplikują rozbieżności w krajowych przepisach dotyczących prawa pieczy nad
dzieckiem, zwłaszcza w przypadku ojca niebędącego w związku małżeńskim. Rozporządzenie jest
krytykowane, gdyż nie zawiera ono jasnej definicji miejsca zwykłego pobytu będącego podstawowym
łącznikiem. Komisja opublikowała niedawno sprawozdanie w sprawie stosowania tego rozporządzenia, a
także rozpoczęła konsultacje w celu oceny jego ogólnego działania.
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Wyłączne kompetencje zewnętrzne UE
Ponieważ sygnatariuszami konwencji haskiej mogą być tylko suwerenne państwa, UE nie może do niej
przystąpić. Państwa członkowskie dotąd zwyczajowo wydawały zgodę na przystępowanie krajów trzecich
indywidualnie, a nie łącznie. Jednak Komisja Europejska, dążąc do zapewnienia spójności i jednolitości
przepisów UE w relacjach z państwami trzecimi, zaproponowała, by wydawanie zgody było skoordynowane
na poziomie UE. Trybunał Sprawiedliwości UE potwierdził w opinii wydanej w październiku 2014 r., że w
związku z tym, iż rozporządzenie Bruksela IIa obejmuje dwie główne procedury przewidziane w konwencji
haskiej, zgoda na przystąpienie kraju trzeciego może mieć rzeczywiście wpływ na obowiązujące przepisy
unijne. Stąd też podlega ona trzeciemu warunkowi wyłącznej kompetencji UE przewidzianemu w art. 3 ust. 2
TFUE: „w zakresie, w jakim ich zawarcie może wpływać na wspólne zasady lub zmieniać ich zakresˮ. W
przyszłości na przystąpienie krajów trzecich do konwencji wydawana będzie łączna zgoda państw
członkowskich, po jednomyślnej decyzji Rady wydanej w oparciu o wniosek Komisji oraz po zasięgnięciu
opinii PE. W lutym na posiedzeniu plenarnym PE przeprowadzi głosowanie nad wyrażeniem zgody na
przystąpienie trzech państw, które podpisały konwencję w ostatnich latach.
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