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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0446/2011, adresată de Laurent Verdière, de cetățenie franceză, în 
numele asociației „SOS Enfants du Divorce 59-62”, privind dreptul familiei 
în Islanda și consecințele asociate pentru o persoană de cetățenie franceză

1. Rezumatul petiției

Petiționarul face referire la cauza privind o persoană de cetățenie franceză cu reședința în 
Islanda, care, din cauza dreptului familiei în vigoare în Islanda, nu are posibilitatea de a păstra 
legătura pe care o dorește cu fiica sa minoră.  Ambii părinți și fiica acestora au cetățenie 
franceză și reședința în Islanda. Petiționarul are dubii cu privire la legalitatea deciziei adoptate 
de către autoritățile judiciare islandeze privind desfacerea căsătoriei, respectiv acordarea 
răspunderii părintești și a dreptului de vizită.  Petiționarul se plânge de dreptul familiei din 
Islanda, pe care îl consideră depășit, încălcând drepturile omului și principiile în vigoare ale 
Uniunii Europene și, prin urmare, acesta solicită Parlamentului European să se asigure că, 
înainte de o eventuală aderare la Uniunea Europeană, i se va impune Islandei să efectueze 
adaptările necesare în cadrul legislației.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 8 septembrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 16 decembrie 2011

În Uniunea Europeană, chestiunea răspunderii părintești este reglementată prin 
Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003 privind competența, 
recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia 
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răspunderii părintești1 („Regulamentul Bruxelles IIa”), care se aplică între statele membre 
începând cu 1 martie 2005.

Unul dintre principalele obiective ale regulamentului este de a asigura că un copil poate 
menține contactul cu părinții săi după o separare, chiar și atunci când aceștia trăiesc într-un alt 
stat membru. Regulamentul facilitează exercitarea drepturilor de acces transfrontalier prin 
asigurarea faptului că o hotărâre privind drepturile de acces pronunțată într-un stat membru 
este direct recunoscută și executorie în alt stat membru, cu condiția ca aceasta să fie însoțită 
de un certificat, emis în anumite condiții. Cu toate acestea, regulamentul se aplică numai în 
statele membre ale UE și nu are caracter obligatoriu pentru Islanda. La nivel internațional, 
cazul petiționarului ar putea intra în domeniul de aplicare al Convenției de la Haga din 1996 
privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea, executarea și cooperarea privind 
răspunderea părintească și măsurile de protecție a copiilor. Cu toate acestea, Islanda nu este 
încă parte la prezenta convenție. Comisia a solicitat în mod expres Islandei să adere la 
Convenția din 1996 în contextul discuțiilor cu privire la aderarea acesteia la UE.

Comisia nu are cunoștință de niciun tratat bilateral între Franța și Islanda cu privire la 
recunoașterea reciprocă a hotărârilor în materia răspunderii părintești. Chiar dacă ar exista un 
astfel de tratat, obligațiile care ar rezulta din acesta ar reprezenta o chestiune bilaterală care ar 
trebui soluționată între autoritățile franceze și islandeze relevante. Prin urmare, nu par să 
existe norme de drept internațional care să prevină unul dintre state de la exercitarea 
competențelor sale în temeiul legislației naționale respective. În absența oricăror norme de 
drept internațional aplicabile, fiecare stat stabilește în mod autonom condițiile în care 
recunoaște și execută hotărârile în materia răspunderii părintești pronunțate într-un alt stat 
membru. Acest lucru ar putea conduce la decizii conflictuale și subliniază importanța 
cooperării judiciare pentru a evita astfel de situații.

Având în vedere aceste lucruri cu privire la exercitarea dreptului de acces, Comisia remarcă 
faptul că presupusele răpiri ale copilului din Islanda în Franța de către tată și din Franța în 
Islanda de către mamă ar fi fost tratate în conformitate cu Convenția de la Haga din 1980 
privind răpirea internațională de copii, la care atât Franța, cât și Islanda sunt părți semnatare. 
Totuși, nu există dovezi cu privire la acest lucru în documentația furnizată de petiționar.

În ceea ce privește normele islandeze cu privire la tutelă și la drepturile de acces, Comisia ar 
dori să sublinieze faptul că, în situația actuală, normele de fond nu sunt armonizate la nivelul 
UE. Regulamentul menționat mai sus privește numai recunoașterea și executarea deciziilor cu 
privire la drepturile de acces între statele membre ale UE.    

Având în vedere cele de mai sus, Comisia, pe baza cadrului juridic actual, nu poate interveni
în favoarea petiționarului.

4. Răspunsul Comisiei (REV.), primit la 16 martie 2012

Ulterior comunicării Comisiei din decembrie 2011, petiționarul a furnizat Comisiei pentru 
petiții informații suplimentare. 

                                               
1 JO L 338, 23.12.2003, p. 1.
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Comisia a examinat cu atenție aceste materiale suplimentare. Cu toate acestea, se pare că 
respectivele materiale nu conțineau niciun element care ar putea schimba poziția Comisiei, 
astfel cum este exprimată în comunicarea menționată anterior.


