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Dotyczy: Petycji 1031/2011, którą złożył Luigi Coda (Włochy) w sprawie uznawania 
wyroków cywilnych w dziedzinie prawa rodzinnego

1. Streszczenie petycji

W petycji poruszono pewne problemy związane z wykonaniem we Włoszech angielskiego 
orzeczenia rozwodowego. Składający petycję uważa, że naruszone zostało jego prawo do 
rzetelnego procesu sądowego, i domaga się harmonizacji w UE prawa rodzinnego w sprawach 
transgranicznych w celu umocnienia postępów i wymiaru sprawiedliwości w UE, tak aby w 
przyszłości można było rzeczywiście zaoszczędzić wielu cierpień europejskim dzieciom i ich 
rodzicom.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 13 stycznia 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
dostarczenie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 kwietnia 2012 r.

Składający petycję, który mieszka we Włoszech, wyraża swoje zaniepokojenie w związku z 
wykonaniem we Włoszech angielskiego orzeczenia rozwodowego, a w szczególności w 
odniesieniu do części dotyczącej jego „zobowiązania alimentacyjnego” w stosunku do dwójki 
dzieci mieszkających z matką w Anglii.

Uwagi Komisji 

Komisja udzieliła składającemu petycję odpowiedzi na temat możliwości odliczenia 
„zobowiązania alimentacyjnego” od łącznej kwoty dochodu podlegającego opodatkowaniu 
zgodnie z petycją nr 0627/2008, do której odnosi się składający petycję. 
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Po pierwsze należy stwierdzić, że kwestie dotyczące prawa rodzinnego materialnego leżą w 
gestii państw członkowskich, natomiast instrumenty europejskie harmonizują jedynie te 
aspekty prawa prywatnego międzynarodowego, które są związane z sytuacjami 
transgranicznymi. 

Jeśli chodzi o harmonizację transgranicznego prawa rodzinnego w UE, istnieją już 
instrumenty europejskie regulujące rodzinne kwestie transgraniczne. 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 jest głównym unijnym instrumentem prawnym w zakresie 
prawa rodzinnego odnoszącym się do kwestii dzieci. Jest ono ograniczone do wspólnych 
zasad w zakresie jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania istniejących wyroków w innym 
państwie członkowskim. Ponadto istnieje także rozporządzenie Rady (WE) nr 4/2009 z dnia 
18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania 
orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych. Rozporządzenie to jest 
stosowane w odniesieniu do transgranicznych przypadków zobowiązań alimentacyjnych 
związanych z relacjami rodzinnymi i gwarantuje ono skuteczne i sprawne odzyskanie 
alimentów.

Dodatkowo w marcu 2011 r. Komisja przyjęła ostatnie dwa wnioski ustawodawcze w sprawie 
wzajemnego uznawania majątkowego ustroju małżeńskiego oraz skutków majątkowych 
zarejestrowanych związków partnerskich2. Propozycje te są obecnie rozpatrywane. Rzeczone 
inicjatywy zawierają zasady w zakresie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i 
wykonywania. Regulują one zatem aspekty prawa prywatnego międzynarodowego związane 
ze skutkami majątkowymi związków małżeńskich oraz par, które zarejestrowały zwoje związki 
partnerskie. Celem wniosków jest ułatwienie życia rosnącej liczbie międzynarodowych par, 
których związek zostaje zakończony w wyniku rozwodu, separacji lub śmierci jednej z osób. 

Wniosek

Mimo że Komisja dostrzega potrzebę inicjatywy ustawodawczej w zakresie regulacji sytuacji 
transgranicznych podobnych do tej, w której znalazł się składający petycję, w chwili obecnej, 
jak wyjaśniono powyżej, nie zamierza harmonizować definicji pojęć, takich jak świadczenie 
alimentacyjne na rzecz dzieci i alimenty.

                                               
1Dz.U. L 338 z 23.12.2003.
2COM(2011)126 final i COM(2011)127 final.


