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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Petycja 722/2005 złożona przez Antonellę Muscat (Malta), w sprawie problemów 
dotyczących jej planów przeprowadzenia się z Malty do Wielkiej Brytanii wraz z 
dzieckiem, którego jest prawnym opiekunem.

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję, która żyje w oficjalnej separacji z małżonkiem i sprawuje prawną opiekę 
nad ich niepełnoletnim dzieckiem, pragnie przeprowadzić się wraz z dzieckiem do Wielkiej 
Brytanii. Wskazuje ona na to, że uzyskanie oficjalnego zezwolenia na opuszczenie Malty jest 
niemal niemożliwe i że nie jest ona w stanie wszcząć postępowania przed sądem, ponieważ 
jej były mąż nie ma stałego adresu, przez co nie może zostać wezwany do sądu. Składająca 
petycję powołuje się na Konwencję Rady Europy o Kontakcie z Dziećmi (ETS nr 192) 
podpisaną przez Maltę, na drugą konwencję brukselską i na Konwencję o Prawach Dziecka.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 23 listopada 2005 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 28 marca 2006 r.

Streszczenie petycji

Składająca petycję, obywatelka Malty, jest od 5 lat w separacji ze swoim mężem i sprawuje 
opiekę nad swoim 10-letnim synem. Pragnie ona przeprowadzić się z synem do Wielkiej 
Brytanii ze względów zawodowych, lecz twierdzi, że uzyskanie sądowego zezwolenia na 
opuszczenie Malty jest prawie niemożliwe. Ponadto składająca petycję wyjaśnia, że dzieci 
poniżej 14 roku życia nie mogą być wysłuchane przed maltańskimi sądami.

Nie zostało jeszcze wszczęte postępowanie sądowe w tej sprawie, ponieważ pojawiły się 
problemy z powiadomieniem byłego męża składającej petycję. Powódka została 
poinformowana, że otrzymanie przez rodzica pozwolenia sądu maltańskiego na 
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przeprowadzenie się za granicę wraz z dzieckiem jest prawie niemożliwe i że będzie musiała 
zrezygnować z opieki nad synem i wyjechać bez niego.

Składająca petycję twierdzi, że działania władz maltańskich naruszają postanowienia 
rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r.,1 Konwencję Rady 
Europy o Kontakcie z Dziećmi oraz Konwencję Praw Dziecka ONZ z 1989 r. Ponadto uważa 
ona, że naruszają one jej prawo do swobodnego przemieszczania się zapisane w traktacie WE.

Ocena i uwagi

Konwencja Rady Europy o Kontakcie z Dziećmi oraz Konwencja Praw Dziecka ONZ z 
1989 r. nie są częścią prawa wspólnotowego i w związku z tym Komisja nie odpowiada za ich 
stosowanie. Niemniej Konwencja Praw Dziecka może być brana pod uwagę jako źródło 
ogólnych zasad w prawodawstwie wspólnotowym, do których należy np. prawo dziecka do 
kontaktu z obojgiem rodziców. Prawo to potwierdza również art. 24 Karty Praw 
Podstawowych, której podstawę stanowi konwencja ONZ.

Przepisy wspólnotowe nie określają warunków, w których możliwe jest przeprowadzenie się 
rodzica wraz z dzieckiem do innego państwa członkowskiego.

Jednak rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. ma zastosowanie 
w tej sprawie, ponieważ określa szczegółowe zasady mające na celu zapewnienie dziecku 
możliwości utrzymywania regularnych osobistych i bezpośrednich kontaktów z obojgiem 
rodziców będących w separacji, nawet gdy mieszkają oni w różnych państwach 
członkowskich. Celem tego rozporządzenia jest ułatwienie korzystania z prawa do kontaktów 
z dzieckiem w sytuacji transgranicznej przez zapewnienie, że orzeczenie sądu przyznające
prawo do kontaktów jest bezpośrednio uznawane i wykonalne w innym państwie 
członkowskim na podstawie odpowiedniego świadectwa. Świadectwo takie wydaje sąd 
pochodzenia w celu zapewnienia przestrzegania danych zabezpieczeń proceduralnych 
(art. 41).
W szczególności dziecko powinno mieć szansę bycia wysłuchanym, chyba że uznano to za 
nieodpowiednie ze względu na jego wiek i stopień dojrzałości (art. 41 ust. 2 lit. b)). 
Wysłuchanie dziecka odgrywa istotną rolę w stosowaniu tego rozporządzenia i dlatego w 
przypadku nieprzestrzegania tego przepisu powinno się stosować wykładnię ścieśniającą.

Składająca petycję twierdzi, że postępowanie sądowe na Malcie nie zostało jeszcze wszczęte 
z powodu problemów z powiadomieniem drugiej strony. W związku z tym nie jest możliwa 
ocena działań maltańskiego sądu pod względem zgodności ze wspomnianym 
rozporządzeniem.

Ponadto prawo do swobodnego przemieszczania się jest podstawowym prawem każdego 
obywatela UE. Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości przepisy, które 
uniemożliwiają obywatelowi państwa członkowskiego opuszczenie państwa pochodzenia i w 

  
1 Rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz 

uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących 
odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000, Dz.U. L 338 z 
23.12.2003, str.1.
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ten sposób skorzystanie z jego prawa do swobodnego przemieszczania się, ograniczają to 
prawo, nawet jeżeli są one stosowane bez względu na narodowość tej osoby, chyba że 
przepisy te mają odpowiednią podstawę w postaci uzasadnionego interesu i są współmierne 
do wyznaczonego celu.

Komisja zwróciła się z prośbą do władz maltańskich o dostarczenie informacji o przepisach 
i/lub praktyce sądowej mających zastosowanie w tej sprawie w celu umożliwienia oceny ich 
zgodności z prawem wspólnotowym.


