
PA\830649PL.doc PE448.858v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia

2010(0067)(CNS)

8.10.2010

PROJEKT OPINII
Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

dla Komisji Prawnej

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady wprowadzającego w 
życie wzmocnioną współprace w dziedzinie prawa właściwego dla rozwodów i 
separacji prawnej
(COM(2010)0105 – C7-0315/2010 – 2010(/0067(CNS))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Angelika Niebler



PE448.858v01-00 2/7 PA\830649PL.doc

PL

PA_Legam



PA\830649PL.doc 3/7 PE448.858v01-00

PL

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Kontekst:

Jednym z podstawowych celów Unii Europejskiej jest poszanowanie i dalszy rozwój 
przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości umożliwiającej wolny przepływ osób. 
W przypadku rozwodu lub separacji małżeństw obywateli dwóch państw sytuacja prawna w 
zakresie prawa właściwego jest w chwili obecnej na poziomie europejskim bardzo 
nieprzejrzysta. Dochodzi tu często do sytuacji, w której strony prześcigają się we wnoszeniu 
sprawy o rozwód w sądach, tak aby ubiec współmałżonka i zagwarantować sobie tym samym 
stosowanie w postępowaniu określonego systemu prawa celem zabezpieczenia przede 
wszystkim własnych interesów. Celem wniosku w sprawie rozporządzenia jest zapewnienie 
rozwodzącym się parom pewności prawnej, jak również przewidywalności i elastyczności 
procedury. 

Prawo rodzinne to bardzo wrażliwy obszar ustawodawstwa krajowego, celem Komisji 
Europejskiej w jej wniosku w sprawie rozporządzenia nie jest w związku z tym ujednolicenie 
procedury rozwodowej czy nawet samego prawa rodzinnego, lecz przede wszystkim 
stworzenie wspólnych przepisów, które pozwolą później określić, jaki krajowy system 
prawny jest właściwy w postępowaniu rozwodowym obywateli dwóch państw. Obecnie w 
Unii Europejskiej zawieranych jest rocznie przez obywateli dwóch państw około 300 000 
związków małżeńskich, z czego wynika, że obecnie w stałych związkach międzynarodowych 
pozostaje 32 miliony osób. Rocznie w Unii Europejskiej rozwodzi się 140 000-170 000 takich 
par.  Dane te, jak również wysoce różnorodne przepisy materialnego prawa rozwodowego 
obowiązujące na terenie całej Unii Europejskiej, uwypuklają palącą potrzebę zapewnienia 
większej pewności prawnej w przypadku rozwodu czy separacji. 

W związku z tym Komisja Europejska proponuje zwiększyć autonomię stron w dziedzinie 
rozwodów i separacji prawnej, dając im pewne możliwości wyboru prawa właściwego w 
postępowaniu dotyczącym ich rozwodu lub separacji prawnej. Małżonkom należy w takim 
przypadku umożliwić wybór prawa państwa, z którym czują się szczególnie związani, przy 
czym wybór prawa właściwego musi być zgodny ze wspólnymi wartościami Unii 
Europejskiej.  

Stanowisko sprawozdawczyni

Sprawozdawczyni zasadniczo popiera rozwiązanie, w myśl którego strony mogą wybrać 
prawo właściwe w przypadku rozwodu lub separacji prawnej. 

Poprawki zawarte w niniejszej opinii mają na celu dostosowanie wniosku Komisji w taki 
sposób, by jasno wykluczyć dyskryminację ze względu na płeć, zagwarantować obu stronom 
równe traktowanie i uwzględnić przede wszystkim dobro dziecka. 

Na koniec sprawozdawczyni wyraża jednak przekonanie, że nie wolno poprzestać na 
jednolitym uregulowaniu na poziomie europejskim właściwego prawa w przypadku 
rozwodów i separacji prawnej, lecz że należy w kolejnym etapie uregulować skutki 
rozwodów (prawo majątkowe, alimenty dla małżonków, świadczenia w przypadku 
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rozwiązania związku małżeńskiego). Niniejsze rozporządzenie nie dotyczy następstw 
rozwodu. 

POPRAWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Prawnej, jako do komisji 
przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Podstawową zasadą niniejszego 
rozporządzenia jest świadomy wybór 
dokonywany przez oboje małżonków. 
Każdy ze współmałżonków powinien 
dokładnie wiedzieć, jakie są prawne i 
społeczne konsekwencje wyboru danego 
prawa właściwego. Możliwość wyboru 
prawa właściwego za obopólną zgodą nie 
powinna naruszać praw i równości szans 
obojga małżonków. W związku z tym 
sędziowie krajowi powinni mieć 
świadomość wagi świadomego wyboru 
obojga małżonków wobec konsekwencji 
prawnych zawartego porozumienia co do 
wyboru prawa.

(16) Podstawową zasadą niniejszego 
rozporządzenia jest świadomy wybór 
dokonywany przez oboje małżonków. 
Każdy ze współmałżonków powinien 
dokładnie wiedzieć, jakie są prawne i 
społeczne konsekwencje wyboru danego 
prawa właściwego. Możliwość wyboru 
prawa właściwego za obopólną zgodą nie 
powinna naruszać praw i równości szans 
obojga małżonków. W związku z tym 
sędziowie krajowi powinni mieć 
świadomość wagi świadomego wyboru 
obojga małżonków wobec konsekwencji 
prawnych zawartego porozumienia co do 
wyboru prawa. Podczas poświadczania 
wyboru prawa właściwego małżonkowie 
są informowani o wynikających z wyboru 
konsekwencjach prawnych. Należy 
odpowiednio stosować przepisy krajowe 
umożliwiające jednemu z małżonków 
skorzystanie z pomocy prawnej.

Or. de
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Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Należy także wprowadzić specjalne 
mechanizmy zabezpieczające 
gwarantujące, że małżonkowie będą 
świadomi konsekwencji swojego wyboru. 
Porozumienie co do wyboru prawa 
właściwego powinno zostać przynajmniej 
sporządzone na piśmie, opatrzone datą i 
podpisane przez obie strony. Jednakże jeśli 
prawo uczestniczącego państwa 
członkowskiego, w którym oboje 
współmałżonkowie mają zwykłe miejsce 
pobytu, przewiduje dodatkowe wymogi 
formalne, należy ich przestrzegać. Takie 
formalne wymogi mogą na przykład istnieć 
w uczestniczącym państwie członkowskim, 
w którym porozumienie zostaje włączone 
do umowy małżeńskiej.

(17) Należy także wprowadzić specjalne 
mechanizmy zabezpieczające 
gwarantujące, że małżonkowie będą 
świadomi konsekwencji swojego wyboru. 
Porozumienie co do wyboru prawa 
właściwego wymaga formy pisemnej, musi 
zostać opatrzone datą i podpisane przez 
obie strony oraz potwierdzone notarialnie. 
Jednakże jeśli prawo uczestniczącego 
państwa członkowskiego, w którym oboje 
współmałżonkowie mają zwykłe miejsce 
pobytu, przewiduje dodatkowe wymogi 
formalne, należy ich przestrzegać. Takie 
formalne wymogi mogą na przykład istnieć 
w uczestniczącym państwie członkowskim, 
w którym porozumienie zostaje włączone 
do umowy małżeńskiej.

Or. de

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Punkt 20 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20a) Państwa członkowskie powinny 
rozważyć możliwość stosowania przepisów 
niniejszego rozporządzenia w odniesieniu 
do separacji formalnie zawartych 
związków partnerskich, w przypadku 
rozbieżności przepisów dotyczących kolizji 
praw, tak długo aż powstaną konkretne 
przepisy dotyczące tego rodzaju 
przypadków; należy tu uwzględnić różne 
systemy prawne państw członkowskich. 
Powyższe nie uzasadnia prawnego 
zobowiązania do uznawania oficjalnie 
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zawartych związków partnerskich.

Or. de

Uzasadnienie

Zakres stosowania rozporządzenia ogranicza się do rozwodów i separacji prawnej, nie 
dotyczy natomiast rozwiązywania oficjalnie zawartych związków partnerskich. Aby uniknąć 
dyskryminacji innych oficjalnie zawartych związków partnerskich, należy rozszerzyć zakres 
stosowania rozporządzenia.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie ma 
zastosowanie w sytuacjach wystąpienia 
kolizji prawa w przypadku rozwodu i 
separacji prawnej.

1. Niniejsze rozporządzenie ma 
zastosowanie do rozwodów i separacji 
prawnej, jak również do unieważnienia 
małżeństwa w sytuacjach, w których w 
różnych państwach obowiązują różne 
przepisy związane z kolizją praw.

Or. de

Uzasadnienie

W niektórych sytuacjach dla kobiety ma znaczenie, że nie była rozwiedziona. Należy w 
związku z tym rozszerzyć zakres zastosowania rozporządzenia. Poza tym niemieckie 
sformułowanie precyzujące sytuacje, do których stosuje się przepisy rozporządzenia, jest 
niejasne.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Porozumienie, o którym mowa w ust. 2, 
jest sporządzone na piśmie, opatrzone datą 
oraz podpisane przez oboje małżonków. 
Każde przekazanie informacji za pomocą 
środków elektronicznych umożliwiające 
trwały zapis takiej umowy uznaje się za 

3. Porozumienie, o którym mowa w ust. 2, 
wymaga formy pisemnej, winno być
opatrzone datą oraz podpisane przez oboje 
małżonków, jak również poświadczone 
notarialnie.
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równoważne formie pisemnej.

Or. de


