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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0446/2011, którą złożył Laurent Verdière (Francja), w imieniu „SOS 
Enfants du Divorce 59–62”, w sprawie islandzkiego prawa rodzinnego oraz 
jego wpływu na obywatela Francji

1. Streszczenie petycji

Składający petycję powołuje się na sprawę obywatela Francji mieszkającego w Islandii, 
któremu islandzkie prawo rodzinne ogranicza kontakt z niepełnoletnią córką. Rodzice oraz 
córka są obywatelami Francji mieszkającymi w Islandii. Składający petycję podważa 
zgodność z prawem decyzji podjętej przez islandzkie organy prawne w sprawie 
unieważnienia jego małżeństwa oraz prawa do opieki nad córką i prawa do odwiedzin. 
Składający petycję skarży się na islandzkie prawo rodzinne, które jego zdaniem jest 
przestarzałe, narusza prawa człowieka i jest sprzeczne z zasadami obowiązującymi w UE. 
Zwraca się zatem do Parlamentu Europejskiego o wyegzekwowanie od Islandii koniecznych 
zmian przepisów prawnych, zanim kraj ten będzie mógł przystąpić do UE.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną dnia 8 września 2011 r. Zwrócono się do Komisji o 
dostarczenie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 16 grudnia 2011 r.

W Unii Europejskiej kwestię odpowiedzialności rodzicielskiej reguluje 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 rodzicielskiej1 („rozporządzenie Bruksela II-bis”), które obowiązuje w 
                                               
1 Dz.U. L 338 z 23.12.2003, s. 1.
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państwach członkowskich od dnia 1 marca 2005 r.

Jednym z głównych celów rozporządzenia jest zagwarantowanie utrzymywania przez dziecko 
kontaktu z rodzicami po separacji, nawet jeżeli mieszkają oni w innym państwie 
członkowskim. Rozporządzenie ułatwia wykonywanie transgranicznych praw dostępu 
poprzez zagwarantowanie, że wyrok w sprawie prawa dostępu wydany w jednym państwie 
członkowskim jest bezpośrednio uznawany i wykonywalny w innym państwie członkowskim, 
pod warunkiem, że towarzyszy mu zaświadczenie wydane na określonych warunkach. 
Jednakże rozporządzenie to ma zastosowanie jedynie do państw członkowskich UE i nie 
obowiązuje Islandii. Na szczeblu międzynarodowym przypadek autora petycji mógłby 
wchodzić w zakres konwencji haskiej z 1996 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, 
uznawania, egzekwowania i współpracy w kwestiach odpowiedzialności rodzicielskiej i 
środkach ochrony dzieci. Jednak Islandia nie jest jeszcze stroną tej konwencji. Komisja 
wyraźnie zwróciła się do Islandii z wnioskiem o przystąpienie do konwencji z 1996 r. w 
kontekście dyskusji na temat przystąpienia tego kraju do UE.

Komisja nie posiada informacji o jakimkolwiek porozumieniu dwustronnym pomiędzy 
Francją a Islandią dotyczącym wzajemnego uznawania wyroków sądowych w dziedzinie 
odpowiedzialności rodzicielskiej. Nawet gdyby takie porozumienie istniało, wszelkie 
zobowiązania wynikające z niego byłyby kwestią dwustronną do rozstrzygnięcia przez 
odnośne władze francuskie i islandzkie. Wydaje się zatem, że nie istnieją przepisy prawa 
międzynarodowego uniemożliwiające któremukolwiek z krajów sprawowania jurysdykcji w 
ramach własnego prawa krajowego. W przypadku braku jakichkolwiek odnośnych przepisów 
prawa krajowego każde z państw samodzielnie określa warunki, w oparciu o które będzie 
uznawało i wykonywało wydane w innym państwie orzeczenia w dziedzinie 
odpowiedzialności rodzicielskiej. Może to prowadzić do sprzecznych ze sobą decyzji i 
dowodzi znaczenia współpracy sądowniczej w celu uniknięcia podobnych sytuacji.

Niemniej jednak Komisja zauważa, że domniemane przypadki porwania dziecka z Islandii do 
Francji przez ojca oraz z Francji do Islandii przez matkę byłyby rozpatrywane na mocy 
konwencji haskiej z 1980 r. w sprawie uprowadzenia dziecka za granicę, której stroną jest 
zarówno Francja, jak i Islandia. Jednakże w dokumentacji przedłożonej przez autora petycji 
nie ma na to dowodów.

Jeżeli chodzi o obowiązujące w Islandii zasady opieki i praw dostępu Komisja pragnie 
zwrócić uwagę, że w obecnej sytuacji na szczeblu UE nie dokonano harmonizacji prawa 
materialnego. Wyżej wymienione rozporządzenie dotyczy wyłącznie uznawania i 
wykonywania orzeczeń w sprawie praw dostępu pomiędzy państwami członkowskimi UE.    

W związku z tym w oparciu o obowiązujące ramy prawne Komisja nie może podjąć 
interwencji na korzyść autora petycji.

4. Odpowiedź Komisji (REV) otrzymana dnia 16 marca 2012 r.

W następstwie komunikatu Komisji z grudnia 2011 r. składający petycję przedstawił Komisji 
Petycji dodatkowe informacje.
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Komisja dokładnie zbadała te dodatkowe materiały. Stwierdzono jednak, że nie zawierają one 
nowych elementów mogących wpłynąć na zmianę stanowiska Komisji wyrażonego we 
wspomnianym komunikacie.


