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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Petycja 0247/2006 złożona przez Gilberta Favero (przypuszczalnie Luksemburg), w 
sprawie problemów z uznaniem w Niemczech jego orzeczenia rozwodowego z 
Luksemburga

1. Streszczenie petycji

Składający petycję bezskutecznie usiłował pozyskać od władz Luksemburga kopie 
dokumentów niezbędnych do uznania jego rozwodu w Niemczech. Twierdzi on, że stanowi to 
naruszenie przepisów UE dotyczących automatycznego wzajemnego uznawania orzeczeń 
rozwodowych między państwami członkowskimi, bez potrzeby dopełniania dodatkowych 
formalności i w związku z tym zwraca się do Parlamentu Europejskiego o wsparcie.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 18 lipca 2006 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 12 grudnia 2006 r.

Składający petycję, który posiada obywatelstwo niemieckie, twierdzi, że nie mógł uzyskać od 
władz Luksemburga dokumentów niezbędnych do uznania w Niemczech jego orzeczenia 
rozwodowego wydanego w Luksemburgu. Poprzez uznanie tego orzeczenia składający 
petycję chciałby uzyskać sprostowanie swojego stanu cywilnego w Niemczech.

Orzeczenie, o którym mowa, zostało wydane w dniu 20 stycznia 2005 r. przez sąd okręgowy 
w Luksemburgu po zakończeniu postępowania wszczętego w dniu 16 sierpnia 2000 r. 
wniesieniem pozwu rozwodowego.

Komisja chciałaby najpierw podkreślić, że 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 (zwane 
dalej: „nowym rozporządzeniem Bruksela II”) mogłoby zostać zastosowane w tej sytuacji. 
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Rzeczywiście zgodnie z art. 64 ust. 4 nowego rozporządzenia Bruksela II, orzeczenia 
rozwodowe wydane przed terminem stosowania tego rozporządzenia (1 marca 2005 r.) lecz 
po 1 marca 2001 r., kiedy weszło w życie rozporządzenie Rady (WE) nr 1347/2000 z dnia 
29 maja 2000 r. (zwane dalej: „dawnym rozporządzeniem Bruksela II”), w postępowaniu 
sądowym wszczętym przed tą datą, są uznawane zgodnie z przepisami rozdziału III nowego 
rozporządzenia Bruksela II, jeżeli właściwość oparto na zasadach zgodnych w zasadami 
określonymi w rozdziale II nowego rozporządzenia Bruksela II lub dawnego rozporządzenia 
Bruksela II albo zgodnie z konwencją zawartą między państwem członkowskim pochodzenia 
i państwem, do którego kierowany jest wniosek, obowiązującą w momencie wszczęcia 
postępowania.

W tym przypadku postępowanie rozwodowe zostało wszczęte 16 sierpnia 2000 r., czyli przed 
wejściem w życie dawnego rozporządzenia Bruksela II, zaś orzeczenie zostało wydane w dniu 
20 stycznia 2005 r., a zatem po wejściu w życie dawnego rozporządzenia Bruksela II, ale 
przed terminem stosowania nowego rozporządzenia Bruksela II. Postanowienia przejściowe 
zawarte w art. 64 ust. 4 mogłyby mieć zatem zastosowanie pod warunkiem zbadania zasad 
jurysdykcji, które zostały w tym przypadku zastosowane przez sąd luksemburski.

Z informacji przekazanych przez składającego petycję wynika, że w odpowiedzi na wniosek 
dotyczący zaktualizowania ksiąg stanu cywilnego, władze niemieckie powołały się na art. 33 
dawnego rozporządzenia Bruksela II, podczas gdy być może powinny odwołać się do art. 39 
nowego rozporządzenia Bruksela II, jeśli zaistniałyby wszystkie okoliczności opisane 
powyżej.

Jednakże nie należałoby tego interpretować jako naruszenia prawa wspólnotowego przez 
władze niemieckie w zakresie, w jakim oba rozporządzenia, o których mowa, w dziedzinie 
uznawania orzeczeń rozwodowych i związanego z nimi wnoszenia sprostowań do ksiąg stanu 
cywilnego zawierają przepisy o identycznej treści.

Uznanie orzeczenia rozwodowego jest automatyczne i nie wymaga żadnej szczególnej
procedury. W szczególności żadna procedura nie jest wymagana dla uaktualnienia ksiąg stanu 
cywilnego państwa członkowskiego na podstawie orzeczenia w sprawie rozwodu wydanego 
w innym państwie członkowskim, i od którego nie można się odwołać na podstawie prawa 
obowiązującego w tym państwie członkowskim (art. 21 nowego rozporządzenia Bruksela II, 
którego przepisy są identyczne z przepisami art. 14 dawnego rozporządzenia Bruksela II).

Uzyskanie uznania orzeczenia oraz związanej z tym aktualizacji ksiąg stanu cywilnego 
wymaga jednak dostarczenia pewnych dokumentów. Lista tych dokumentów znajduje się w 
art. 37 nowego rozporządzenia Bruksela II, który zawiera przepisy art. 32 dawnego 
rozporządzenia Bruksela II: odpis orzeczenia oraz świadectwo wydane przez władze państwa 
członkowskiego pochodzenia.

Wydaje się, że właśnie tego świadectwa (art. 39 i załącznik I do nowego rozporządzenia 
Bruksela II lub art. 33 i załącznik IV do dawnego rozporządzenia Bruksela II) składającemu 
petycję nie udało się uzyskać od władz luksemburskich.

Prawdą jest, że wyżej wspomniane rozporządzenia nie zobowiązują państw członkowskich do 
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powiadamiania Komisji o tym, jakie organy są uprawnione do wydawania tego świadectwa i 
że może to prowadzić do pewnego braku przejrzystości w krokach, jakie należy wykonać, aby 
uzyskać ten dokument. Jednakże państwa członkowskie są zobowiązane do przyjęcia 
przepisów koniecznych dla zapewnienia, że wydanie takiego dokumentu będzie realizowane 
w sposób systematyczny przez sąd, który wydał orzeczenie w sprawie rozwodu lub przez inny 
organ, który sąd mógłby wskazać osobie wnioskującej o wydanie takiego świadectwa. 

Można również zwrócić się do władz centralnych zainteresowanego państwa członkowskiego 
o jednoznaczne określenie, który organ może wydać takie świadectwo.


