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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1402/2011, którą złożył Bernd Leinberger (Niemcy) w sprawie 
orzeczeń wydanych przez sądy niemieckie i słowackie w odniesieniu do 
sprawy dotyczącej jego praw do kontaktów oraz zobowiązań finansowych 
względem jego syna spoza małżeństwa

1. Streszczenie petycji

Składający petycję jest ojcem chłopca urodzonego w 2008 r. poza jego związkiem 
małżeńskim; matką chłopca jest Słowaczka. W 2009 r. matka wróciła z ich dzieckiem do 
Słowacji. Właściwe sądy obu krajów odrzuciły skargę składającego petycję dotyczącą 
porwania oraz jego wniosek o przyznanie mu praw rodzicielskich. Składający petycję jest 
także zdania, że świadczenia alimentacyjne zasądzone mu przez sąd w Słowacji są zbyt 
wysokie. Ponadto składający petycję ubolewa na tym, że nie zapewniono mu możliwości 
skorzystania z usług tłumaczenia ustnego i pisemnego podczas jego procesu w Słowacji, oraz 
podkreśla, że jest to sprzeczne z przepisami unijnymi w tym zakresie. Z tego powodu zwraca 
się do Parlamentu Europejskiego o zajęcie się tą sprawą.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 24 kwietnia 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 sierpnia 2012 r.

Unijne instrumenty prawa rodzinnego mają zastosowanie w kwestiach jurysdykcji, 
właściwego prawa, uznawania i wykonywania orzeczeń w sytuacjach transgranicznych, tj. w 
przypadkach, kiedy postanowienie organów sądowych w jednym państwie członkowskim 
musi zostać wykonane w innym państwie członkowskim. Według składającego petycję 
słowackie organy sądowe wydały niekorzystne dla niego postanowienia zarówno w zakresie 
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odpowiedzialności rodzicielskiej, jak i w sporze dotyczącym świadczeń alimentacyjnych. 

Obecnie 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 (rozporządzenie „Bruksela IIa”) 
stanowi główny instrument unijnego prawa w zakresie współpracy sądowej w sprawach 
cywilnych dotyczących prawa rodzinnego. Rozporządzenie „Bruksela IIa” przewiduje, 
między innymi, wzajemne uznawanie postanowień sądów dotyczących pieczy rodzicielskiej i 
prawa do kontaktów z dzieckiem. Zakres rozporządzenia obejmuje wszelkie postanowienia 
sądów w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, niezależnie od tego, czy 
rodzice byli lub są małżeństwem. W omawianej sprawie orzeczenie słowackiego sądu o 
przyznaniu pieczy nad dzieckiem wykonywane jest na terytorium Republiki Słowacji; 
sytuacja ta nie podlega przepisom rozporządzenia „Bruksela IIa”. 

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 weszło w życie w dniu 18 lipca 2011. Wydaje się, że sprawa składającego 
petycję pochodzi z 2009 roku, czyli sprzed dnia wejścia w życie rzeczonego rozporządzenia. 
Rozporządzenie zawiera uregulowania dotyczące nie tylko skutecznych sposobów 
dochodzenia alimentów rodzinnych na terytorium Unii Europejskiej, ale również sposobów 
ustalania i modyfikacji wysokości alimentów. Państwa członkowskie wyznaczyły tzw. 
„organy centralne”, posiadające właściwe kompetencje do udzielenia obywatelom pomocy w 
sprawach alimentacyjnych. 

Prawo UE w zakresie sądowej współpracy w sprawach cywilnych nie nakłada na państwa 
członkowskie obowiązku zapewnienia tłumaczenia pisemnego i ustnego podczas rozpraw 
sądowych. Z tego względu zasady te wchodzą w zakres kompetencji państw członkowskich, 
podlegając ogólnym zasadom właściwego prawa i systemu pomocy prawnej.

Podsumowanie

W świetle powyższego oraz wobec braku zasad europejskich w zakresie spraw 
przedstawionych w petycji, w szczególności odnośnie do usług tłumaczeniowych w 
postępowaniach sądowych z zakresu prawa cywilnego w państwach członkowskich, Komisja 
uznaje, że nie może ingerować w tę sprawę. Zaleca składającemu petycję dochodzenie swoich 
praw poprzez środki odwoławcze przewidziane w prawie krajowym.


