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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1078/2012, którą złożyła Marion Weilharter (Austria), w sprawie
sporu o porwanie jej dziecka oraz wyegzekwowania stosowania konwencji 
haskiej przez Danię

1. Streszczenie petycji

Ojciec dziecka składającej petycję, która jest Austriaczką, jest Duńczykiem. Duńskie sądy 
stwierdziły, że składająca petycję bezprawnie przeprowadziła się wraz z dzieckiem do Austrii 
w 2010 r. Sądy tego kraju wielokrotnie orzekały, że to ojciec powinien sprawować opiekę nad 
dzieckiem. Składająca petycję nie zgadza się z tymi orzeczeniami. Wiosną 2012 r. ojciec 
porwał dziecko i wrócił z nim do Danii. Składająca petycję zarzuca duńskiemu wymiarowi 
sprawiedliwości nadużycia. Wniosła ona skargę do Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną dnia 18 grudnia 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 31 maja 2013 r.

Autorka petycji jest Austriaczką, która mieszkała w Danii i która w 2006 r. urodziła dziecko, 
którego ojciec jest obywatelem Danii. W 2010 r. przeprowadziła się z dzieckiem do Austrii i 
zwróciła się do sądów austriackich o przyznanie jej wyłącznego prawa opieki nad dzieckiem. 
Jednocześnie ojciec dziecka zwrócił się o to samo do władz duńskich. Procedura zwrotu 
wszczęta przez ojca w Austrii na mocy Konwencji europejskiej z dnia 20 maja 1980 r. o 
uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń dotyczących pieczy nad dzieckiem oraz o przywracaniu 
pieczy nad dzieckiem (konwencja europejska z 1980 r.) nie powiodła się. Następnie oboje 
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rodzice uzyskali w swych jurysdykcjach wyłączne prawo opieki nad dzieckiem. W kwietniu 
2012 r. ojciec – bez zgody matki – zabrał dziecko z Austrii z powrotem do Danii, gdzie 
mieszka ono teraz wraz z ojcem. Autorka petycji wszczęła w Danii procedurę zwrotu dziecka 
na mocy Konwencji haskiej dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę 
z 1980 r. (konwencja haska z 1980 r.). Sąd pierwszej instancji odrzucił jej wniosek o zwrot 
dziecka, taki sam był wynik postępowania apelacyjnego. Wniosek złożony w radzie 
wydającej zezwolenia na złożenie apelacji w sądzie trzeciej instancji 
(Procesbevillingsnævnet) w sprawie przekazania sprawy do duńskiego Sądu Najwyższego 
odrzucono. Wcześniejsza skarga złożona w Europejskim Trybunale Praw Człowieka została 
uznana za niedopuszczalną, jako że w chwili jej składania autorka petycji nie wyczerpała 
wszystkich krajowych środków ochrony prawnej. Autorka petycji oskarża władze duńskie o 
nielegalne i arbitralne działanie, w związku z czym zwraca się do Parlamentu Europejskiego o 
interwencję. 

Uwagi Komisji
Zapobieganie uprowadzaniu dzieci przez rodziców za granicę jest podstawowym elementem 
polityki UE w zakresie ochrony praw dziecka. Komisja zajmuje się tą sprawą zarówno na 
szczeblu państw członkowskich, jak i na szczeblu międzynarodowym. W stosunkach z 
krajami trzecimi Komisja wspiera przystąpienie do konwencji haskiej z 1980 r. oraz do 
konwencji haskiej z 1996 roku o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, wykonywaniu i 
współpracy w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej i środków ochrony dzieci (konwencja 
haska z 1996 r.). Zarówno Austria, jak i Dania są stronami obu konwencji.

Jeżeli chodzi o stosunki pomiędzy państwami członkowskimi UE rozporządzenie (WE) nr 
2201/20031 (rozporządzenie Bruksela IIa) wprowadza jeszcze surowsze zasady w kwestii 
uprowadzania dzieci przez rodziców, a także mechanizmy unikania równoległych procesów i 
wydawania sprzecznych ze sobą wyroków w państwach członkowskich. Jednak 
rozporządzenie to nie odnosi się do Danii, z uwagi na szczególną pozycję tego państwa 
wynikającą z protokołu 22 załączonego do traktatów. Dania nie uczestniczy w unijnych 
instrumentach cywilnego wymiaru sprawiedliwości, takich jak rozporządzenie Bruksela IIa. 
Kwestie odpowiedzialności rodzicielskiej i uprowadzania dzieci przez rodziców nie są 
również przedmiotem umów dwustronnych pomiędzy UE a Danią.

Sprawa autorki petycji podlega zasadniczo mechanizmom i systemom współpracy 
wprowadzonym na mocy konwencji haskich z 1980 i 1996 r. oraz konwencji europejskiej z 
1980 r.), które nie są unijnymi instrumentami prawnymi. Jako że sprawa autorki petycji nie 
dotyczy potencjalnego naruszenia prawa UE przez władze duńskie, wykracza ona poza zakres 
kompetencji Komisji.

Wniosek
Komisja sugeruje, aby składająca petycję skontaktowała się z członkiem Międzynarodowej 
Haskiej Sieci Sędziów – Marianne Lund Larsen w sądzie okręgowym w Kopenhadze – w celu 
uzyskania dalszych wytycznych w sprawie wniosku dotyczącego zwrotu dziecka na mocy 
konwencji haskiej z 1980 r. Komisja nie jest jednak w pozycji do podjęcia działań w tej 
sprawie, jako że wykracza ona poza jej kompetencje.

                                               
1 Dz.U. L 338 z 23.12.2003, s. 1.


