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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1414/2010, którą złożył Enrique Arraiz Curbelo (Hiszpania) w 
sprawie domniemanych luk prawnych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 
2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczącym jurysdykcji oraz 
uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w 
sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej 

1. Streszczenie petycji

Składający petycję twierdzi, 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 zawiera wiele 
luk prawnych. Wymienia on między innymi brak przepisów przewidujących sankcje dla osób, 
które formułują nieprawdziwe zarzuty uprowadzenia nieletnich przez jedno z rodziców, a 
także brak poszanowania dla zasady domniemania niewinności.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 23 lutego 2011 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 10 czerwca 2011 r.

Petycja

Komisja pragnie podkreślić, że poprzednia petycja nr 1565/2008 złożona przez składającego 
petycję dotyczyła tej samej kwestii: składający petycję twierdził w niej, że fiński sąd na 
podstawie fałszywych zarzutów niesłusznie skazał go za przestępstwo uprowadzenia dziecka 
oraz że postępowanie procesowe, które zakończyło się wydaniem wyroku skazującego, było 
arbitralne i dyskryminujące. Po wnikliwym zbadaniu petycji nr 1565/2008 Komisja nie 
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dopatrzyła się naruszenia przepisów UE. W związku z powyższym Komisja Petycji zamknęła 
petycję nr 1565/2008 na podstawie pisemnej odpowiedzi Komisji.

Od 2009 r. składający petycję skierował znaczącą ilość listów do rozmaitych służb Komisji z 
prośbą o zajęcie się jego sprawą. Za każdym razem Komisja dochodziła do wniosku, że nie 
ma możliwości stwierdzenia, iż władze Finlandii lub Hiszpanii działały niezgodnie z 
prawodawstwem UE. Komisja zaleciła składającemu petycję, aby skorzystał ze środków 
odwoławczych dostępnych mu w odnośnych państwach członkowskich.

W swej kolejnej petycji składający petycję podnosi kwestię działań, które Unia Europejskie 
zamierza podjąć na rzecz uregulowania kwestii fałszywych zarzutów o bezprawne 
wywiezienie dzieci przedstawianych przeciwko rodzicowi, który jest obywatelem państwa 
członkowskiego, które nie jest państwem członkowskim, w którym dana rodzina ma zwykłe 
miejsce pobytu. Składający petycję krytykuje rozporządzenie (WE) nr 2201/2003 ze względu 
na fakt, że nie chroni ono w wystarczającym stopniu rodziców innej narodowości, którzy nie 
są prawnymi opiekunami dziecka.

Uwagi Komisji dotyczące petycji

Komisja pragnie odesłać Komisję Petycji do wydanych przez nią komunikatów w sprawie 
petycji nr 1565/2008.

Rozporządzenie (WE) nr 2201/2003 jest instrumentem prawnym regulującym współpracę 
sądową w sprawach cywilnych. Komisja nie dostrzega potrzeby podejmowania działań na 
rzecz ochrony rodziców przed fałszywymi zarzutami o bezprawne wywożenie dzieci. Kwestia 
wyjaśnienia tego, czy doszło do bezprawnego wywiezienia, musi zostać rozwiązana na 
podstawie stosownych ustaleń dotyczących prawa do sprawowania opieki nad dzieckiem. 
Nabycie prawa do sprawowania opieki nad dzieckiem oraz ustalenia w zakresie realizacji 
tegoż prawa regulowane są przepisami obowiązującymi w miejscu zwykłego pobytu dziecka. 
Ocena tego, czy – przy uwzględnieniu szczególnych okoliczności każdej sprawy – rodzic 
niemający prawa do sprawowania opieki nad dzieckiem naruszył prawa drugiego rodzica 
mającego takie prawo, leży w kompetencji właściwych władz krajowych w miejscu zwykłego 
pobytu dziecka. Jeśli rodzic niemający prawa do sprawowania opieki nad dzieckiem uważa, 
że władze te dokonały niewłaściwej oceny faktów w tej sprawie, ponieważ opierały się na 
fałszywych dowodach lub nienależycie stosowały prawo krajowe, powinien złożyć odwołanie 
od decyzji władz w odnośnym państwie członkowskim.

W art. 6 ust. 1 Traktatu UE Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej przypisuje się tę 
samą wartość prawną co Traktatom. W pkt 33 preambuły rozporządzenia (WE) nr 2201/2003 
stwierdza się wyraźnie, że rozporządzenie uznaje prawa podstawowe i przestrzega zasad 
zawartych w karcie. Zgodnie z art. 51 ust. 1, czyli pierwszym zdaniem karty, jej 
postanowienia mają zastosowanie do państw członkowskich wyłącznie w zakresie, w jakim 
wdrażają one prawo Unii. W związku z powyższym władze państw członkowskich stosujące 
przepisy rozporządzenia (WE) nr 2201/2003 muszą – zgodnie z postanowieniami karty, a 
zwłaszcza zasadą niedyskryminacji określoną w art. 21 ust. 2 – zagwarantować poszanowanie 
praw podstawowych rodzica innej narodowości niemającego prawa do sprawowania opieki 
nad dzieckiem.
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Wprawdzie petycja dotyczy ochrony w ramach prawa karnego rodzica niemającego prawa do 
sprawowania opieki nad dzieckiem, ale należy jednak zauważyć, że rozporządzenie (WE) nr 
2201/2003 jako instrument prawa cywilnego nie precyzuje tego, czy bezprawne wywiezienie 
dziecka jest czynem zabronionym pod groźbą kary. Rozporządzenie (WE) nr 2201/2003 
podobnie nie przewiduje żadnych sankcji karnych za składanie fałszywych oskarżeń o 
uprowadzenie dziecka. Ustalenie tego, czy rodzic, który bezprawnie wywozi dziecko lub 
fałszywie oskarża drugiego rodzica o uprowadzenie dziecka, ponosi odpowiedzialność karną 
zależy od prawa karnego materialnego obowiązującego w danym państwie członkowskim. W 
związku z powyższym Komisja pragnie zaznaczyć, że nie we wszystkich państwach 
członkowskich bezprawne wywiezienie dziecka ma kwalifikację czynu zabronionego pod 
groźbą kary.

W sytuacji, gdy władze państw członkowskich stosują krajowe prawo karne materialne, to 
obowiązek zagwarantowania zgodności decyzji tychże władz z prawami podstawowymi, w 
tym z zasadą niedyskryminacji, ciąży na państwach członkowskich. Komisja prześledziła 
praktyczne zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 2201/2003 w państwach członkowskich i 
nie znalazła żadnych dowodów świadczących o tym, że bezprawne wywożenie dzieci jest 
szeroko rozpowszechnionym i palącym problemem. W świetle powyższej argumentacji 
Komisja nie dostrzega potrzeby wnioskowania o stworzenie nowych przepisów prawa 
karnego na szczeblu UE odnoszących się do fałszywych oskarżeń o bezprawne wywiezienie 
dziecka.

Wniosek

Komisja nie dostrzega potrzeby podejmowania działań na szczeblu UE w odniesieniu do 
kwestii poruszonych przez składającego petycję.


