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Przekształcenie rozporządzenia Bruksela II bis
W dniu 21 listopada 2017 r. Komisja Prawna Parlamentu przyjęła sprawozdanie na temat wniosku
Komisji w sprawie przekształcenia rozporządzenia Bruksela II bis dotyczącego „swobodnego
przepływu” orzecznictwa w sprawach rodzinnych niedotyczących majątku. Ma tu zastosowanie
specjalna procedura ustawodawcza, dlatego Parlament Europejski odgrywa jedynie rolę
konsultacyjną. Oczekuje się, że głosowanie w tej sprawie odbędzie się podczas styczniowej sesji
plenarnej.

Kontekst
Rozporządzenie Bruksela II bis z 2003 r. dotyczy swobodnego przepływu orzecznictwa w zakresie prawa
małżeńskiego (z wyłączeniem spraw dotyczących majątku małżonków) i stosunków między dziećmi a rodzicami
(odpowiedzialność rodzicielska), a także spraw związanych z uprowadzeniem dzieci poza granice kraju.
Rozporządzenie to obejmuje wyłącznie uznanie i egzekwowanie orzecznictwa w państwach członkowskich
innych niż państwo orzekania i nie reguluje kwestii z zakresu materialnego prawa rodzinnego ani szczegółów
dotyczących krajowego postępowania cywilnego w sprawach rodzinnych. Obowiązuje ono od 1 marca 2005 r.
we wszystkich państwach członkowskich, z wyjątkiem Danii.

Wniosek Komisji Europejskiej
W czerwcu 2016 r. Komisja przyjęła wniosek w sprawie przekształcenia rozporządzenia Bruksela II bis. Wniosek
uwzględnia zniesienie procedury exequatur (procedury, w ramach której konieczne jest oficjalne uznanie
orzeczenia sądu zagranicznego przez państwo członkowskie wykonania), wprowadzając na to miejsce
automatyczne uznanie wszystkich orzeczeń wydanych w innych państwach członkowskich UE. Wniosek
zawiera również wyjaśnienie szeregu spraw dotyczących uprowadzenia dzieci poza granice kraju. Zgodnie z
art. 81 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej wniosek ten podlega specjalnej procedurze
ustawodawczej: Rada musi osiągnąć jednomyślność, natomiast Parlament odgrywa wyłącznie rolę
konsultacyjną.
W czerwcu 2017 r. na forum Rady odbyła się debata polityczna, po której nastąpiły dyskusje w grupie roboczej
i na posiedzeniu radców ds. WSiSW w listopadzie 2017 r. Najbardziej kontrowersyjną dla państw członkowskich
kwestią było zniesienie exequatur: wprawdzie w większości delegacje zgadzają się co do celu zniesienia, różnią
się jednak poglądami dotyczącymi realizacji exequatur w kwestii odpowiedzialności rodzicielskiej.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego
W dniu 28 kwietnia 2016 r. Parlament przyjął rezolucję dotyczącą ochrony dobra dziecka w całej UE, w której
wskazano najważniejsze problemy związane z zastosowaniem rozporządzenia Bruksela II bis, a także
podkreślono konieczność ujednoznacznienia ram prawnych w celu wzmocnienia praw rodziców i ochrony
dobra dziecka. W dniu 15 maja 2017 r. Komisja Petycji Parlamentu przyjęła opinię na temat wniosku, uznając,
że należy wprowadzić pewne zmiany w celu dodatkowego zwiększenia jego skuteczności i ochrony dobra
dziecka.
W dniu 21 listopada 2017 r. Komisja Prawna Parlamentu przyjęła sprawozdanie dotyczące wniosku.
Zaproponowano w nim szereg zmian, w szczególności dotyczących rozszerzenia definicji pojęcia „decyzji” w
taki sposób, aby obejmowała egzekwowalne dokumenty urzędowe (nie tylko sądowe), by w przypadku zmiany
miejsca zamieszkania dziecka dać rodzicom możliwość podjęcia decyzji o zachowaniu właściwości sądu według
jego poprzedniego miejsca zamieszkania. JURI chce wprowadzić wymóg, zgodnie z którym sprawy dotyczące
uprowadzenia dziecka będą rozstrzygane przez czynnych i doświadczonych sędziów rodzinnych z
doświadczeniem w sprawach transgranicznych. Zobowiązywałoby to centralny organ odpowiedzialny za spory
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dotyczące opieki nad dzieckiem do traktowania obojga rodziców w równy sposób i zwracania się do nich w
języku, który rozumieją. W sprawozdaniu zaproponowano również wzmocnienie sytuacji prawnej dzieci przez
rozszerzenie prawa dziecka do bycia wysłuchanym, przedstawiono także szczegółowe zasady dotyczącymi
przesłuchań.
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