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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1565/2009, którą złożył E.A. (Hiszpania) w sprawie zakresu 
rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 dotyczącego jurysdykcji oraz 
uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz 
w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej

1. Streszczenie petycji

Składający petycję opisuje trudności, jakie napotyka przy realizowaniu prawa do kontaktów 
ze swoimi nieletnimi dziećmi. Jest on Hiszpanem, a jego była żona obywatelką fińską. Była 
żona składającego petycję przeprowadziła się w 1996 r. z Hiszpanii do Finlandii wraz 
z dziećmi pary, co władze hiszpańskie uznały za niezgodne z prawem wywiezienie osób 
małoletnich. Następnie była żona składającego petycję zamieszkała na stałe w Finlandii, 
a tamtejsze władze nie stwierdziły, by popełniła przestępstwo. Na podstawie decyzji 
administracji publicznej składający petycję uzyskał później pozwolenie na zabranie dzieci na 
wakacje i wizytę u rodziny w Hiszpanii. Po szesnastu dniach była żona zgłosiła porwanie 
dzieci przez składającego petycję, a władze fińskie skazały go na 18 miesięcy więzienia.
Ponieważ składający petycję uważa, że powyższe rozporządzenie zawiera luki i nie ustanawia 
jasnych wytycznych w zakresie realizacji prawa do kontaktów zagranicznych, zwraca się 
do Parlamentu Europejskiego o zajęcie się jego sprawą.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 18 marca 2009 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 7 lipca 2009 r.

Celem działań Unii Europejskiej w zakresie prawa rodzinnego jest umożliwienie 
bezpośredniego uznawania i wykonywania we wszystkich państwach członkowskich 
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orzeczeń wydanych w jednym z państw członkowskich. Właściwe prawodawstwo 
wspólnotowe w sprawach rozwodowych oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności 
rodzicielskiej, tj. rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/2003 zwane „rozporządzeniem Bruksela 
IIa”, ogranicza się jednak do zasad dotyczących jurysdykcji oraz do wzajemnego uznawania 
i wykonywania niektórych orzeczeń przez państwa członkowskie. W tym kontekście 
rozporządzenie Bruksela IIa ma na celu ułatwianie skutecznego wykonywania prawa do 
kontaktów z dzieckiem w sytuacjach transgranicznych. Rozporządzenie Bruksela IIa jest 
instrumentem prawnym w dziedzinie współpracy sądowej w sprawach cywilnych. Chociaż 
rozporządzenie to zawiera szczegółowe zasady wspólnotowe dotyczące transgranicznego 
uprowadzenia dziecka przez rodzica, nie dostarcza ono jednak żadnej wskazówki na temat 
tego, czy uprowadzenie dziecka przez rodzica również stanowi przestępstwo. Odpowiedź 
na to pytanie zależy od przepisów prawa karnego materialnego każdego państwa 
członkowskiego.

Rozporządzenie Bruksela IIa weszło w życie dnia 1 marca 2005 r. Rozporządzenie Rady 
(WE) nr 1347/2000, które utraciło moc w dniu wprowadzenia rozporządzenia Bruksela IIa, 
weszło w życie dnia 1 marca 2001 r. i nie zawierało żadnych szczególnych zasad 
wspólnotowych dotyczących transgranicznego uprowadzenia dziecka przez rodzica.
Wydarzenia związane z opuszczeniem wraz z dziećmi w 1996 r. terytorium Hiszpanii przez 
byłą żonę autora petycji nie podlegały zatem przepisom wspólnotowym dotyczącym 
uprowadzenia dziecka przez rodzica.

Jeżeli chodzi o aspekty prawa cywilnego dotyczące zabrania przez autora petycji swoich 
dzieci na wakacje do Hiszpanii, należy zauważyć, że chociaż rozporządzenie Bruksela 
IIa mogłoby odnosić się do powrotu dwójki dzieci do Finlandii, kwestię czy doszło 
do bezprawnego wywiezienia dzieci należy rozstrzygnąć na podstawie mających wówczas 
zastosowanie zasad odpowiedzialności rodzicielskiej i ustaleń dotyczących prawa 
do kontaktów z dzieckiem. Przyznanie prawa do kontaktów z dzieckiem i ustalenia dotyczące 
wykonywania tego prawa podlegają prawu miejsca stałego zamieszkania dzieci, tj. prawu 
fińskiemu w omawianym przypadku. Kwestią faktu jest, czy istniało porozumienie między 
składającym petycję i jego byłą żoną w sprawie spędzenia przez dzieci wakacji w Hiszpanii 
z ojcem. Ponadto stwierdzenie, czy na mocy takiego lub innego porozumienia składającemu 
petycję rzeczywiście przyznano prawo do kontaktów z dziećmi umożliwiające mu zabranie 
dzieci do Hiszpanii, jest kwestią podlegającą prawu fińskiemu. Do właściwych władz fińskich 
należy ocenienie ww. kwestii z uwzględnieniem specyficznych okoliczności omawianego 
przypadku. Jeżeli składający petycje uważa, że władze fińskie niewłaściwie oceniły fakty 
wiążące się z jego sprawą lub niewłaściwie zastosowały fińskie prawo, powinien on raczej 
wnieść apelację od dotyczącego go orzeczenia w Finlandii.

Wniosek

Z dostarczonych przez autora petycji informacji wynika, że trudności, które opisuje, wydają 
się wynikać z oceny faktów związanych z jego przypadkiem lub z zastosowania prawa 
krajowego, a nie prawa wspólnotowego.

4. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 11 maja 2010 r.

W dokumentach dodatkowych przesłanych Komisji składający petycję skarży się, że sąd 
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fiński niesłusznie uznał go za winnego uprowadzenia, zaś postępowanie karne, które 
doprowadziło do jego skazania, było arbitralne i dyskryminujące. Ponadto składający petycję 
twierdzi, że władze fińskie nie podjęły żadnych konkretnych działań w odpowiedzi na jego 
zarzuty, że mąż matki maltretuje dzieci składającego petycję, a zwłaszcza że nadal mieszkają 
one z matką i rzekomym sprawcą przemocy. Na koniec składający petycję zarzuca, że choć 
spełnia on wszystkie wymogi określone w dyrektywie 2003/8/WE, ani władze fińskie, ani 
władze hiszpańskie nie udzieliły mu jak dotąd pomocy prawnej.

W odniesieniu do trudności składającego petycję w wykonywaniu prawa do kontaktów 
dokumenty dodatkowe przesłane Komisji nie zawierają żadnych nowych szczegółów, 
w związku z którymi konieczne byłoby uzupełnienie czy zmodyfikowanie uwag Komisji 
w tej sprawie, które przekazano już Komisji Petycji.

Komisja Europejska nie ma uprawnień do ingerowania w codzienne funkcjonowanie systemu 
wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych poszczególnych państw członkowskich.
Uprawnienia Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości 
w sprawach karnych wynikają z Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).
Zgodnie z art. 72 traktatu same państwa członkowskie są odpowiedzialne za przestrzeganie 
prawa i porządku w kraju. W odniesieniu do skargi składającego petycję dotyczącą tego, 
iż władze fińskie nie podjęły konkretnych działań w odpowiedzi na zarzuty, że jego dzieci są 
maltretowane przez męża ich matki, Komisja Europejska nie może zwrócić się do władz 
policyjnych państwa członkowskiego o zbadanie takich zarzutów, ponieważ jest to kwestia 
ściśle krajowa.

Celem dyrektywy 2003/8/WE jest usprawnienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości 
w cywilnych sprawach transgranicznych poprzez ustanowienie minimalnych wspólnych zasad 
dotyczących pomocy prawnej, a także zapewnienie udzielenia pod pewnymi warunkami 
właściwej pomocy prawnej osobom, które ze względu na sytuację finansową nie są w stanie 
ponieść kosztów sądowych. W dyrektywie tej ustanawia się też pewne mechanizmy 
współpracy sądowej organów wyznaczonych przez państwa członkowskie, aby ułatwiać 
przekazywanie i rozpatrywanie wniosków o pomoc prawną. W dyrektywie wprowadza się 
limit czasowy w wymiarze 15 dni na przekazywanie między państwami członkowskimi 
wniosków o pomoc prawną i nakłada na organy krajowe upoważnione do zarządzania 
wnioskami o pomoc prawną obowiązek zapewnienia, by wnioskodawca został w pełni 
poinformowany o postępowaniu dotyczącym wniosku. Na podstawie informacji przekazanych 
przez składającego petycję nie można było ustalić, że władze hiszpańskie lub fińskie nie 
przestrzegały tych wymogów w przedmiotowej sprawie. Zgodnie z art. 12 dyrektywy „pomoc 
prawną przyznaje lub odmawia jej właściwy organ państwa członkowskiego, w którym ma 
swoją siedzibę sąd”. Ponadto warunki dotyczące zasobów finansowych oraz istoty sporów są 
definiowane przez poszczególne państwa członkowskie. A zatem kwestie dotyczące 
stosowania dyrektywy w państwach członkowskich należy rozpatrywać w oparciu o właściwe 
prawo krajowe, czyli prawo fińskie w przypadku składającego petycję. Za rozpatrywanie 
i podejmowanie decyzji w sprawach indywidualnych, przy uwzględnieniu wszystkich 
odnośnych okoliczności konkretnej sprawy, odpowiedzialne są krajowe władze i sądy, 
a w ostateczności Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wydaje się, że trudności 
składającego petycję z uzyskaniem pomocy prawnej są związane ze stosowaniem prawa 
krajowego przez władze krajowe. Dlatego Komisja Europejska nie może podjąć żadnych 
działań również w związku z tym aspektem jego sprawy. Jeżeli Finlandia oddali wniosek 
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o pomoc prawną, można wnieść apelację do sądu, a wnioskodawcy przesyła się instrukcje 
na temat tego, jak się odwoływać.

W odniesieniu do decyzji organów hiszpańskich o odrzuceniu wniosku składającego petycję 
o pomoc prawną należy wziąć pod uwagę to, że przedmiotowa dyrektywa ma zastosowanie 
tylko wobec spraw transgranicznych. Nie istnieje prawodawstwo unijne dotyczące pomocy 
prawnej w sprawach krajowych. Przypadki takie leżą w gestii państw członkowskich.
A zatem nie istnieją unijne ramy prawne dla przeanalizowania decyzji organów hiszpańskich 
dotyczących pomocy prawnej w przypadku składającego petycję.


