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SPROSTOWANIA
Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczącego jurysdykcji
oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących
odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1347/2000
(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 338 z dnia 23 grudnia 2003 r.)
(Polskie wydanie specjalne, rozdział 19, tom 6, s. 243)
Tekst rozporządzenia zastępuje się tekstem w brzmieniu:

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, uchylające rozporządzenie (WE)
nr 1347/2000

czenia w sprawach odpowiedzialności rodzicielskiej,
łącznie ze środkami mającymi na celu ochronę dziecka,
niezależnie od jakiegokolwiek związku z postępowaniem
w sprawach małżeńskich.

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 61 lit. c) i art. 67 ust. 1,
uwzględniając wniosek Komisji,
uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego,

(6)

Ponieważ przepisy o odpowiedzialności rodzicielskiej
znajdują często zastosowanie w sprawach małżeńskich,
właściwsze jest uregulowanie w jednym akcie prawnym
kwestii spraw małżeńskich oraz odpowiedzialności rodzi
cielskiej.

(7)

Zakres stosowania niniejszego rozporządzenia obejmuje
sprawy cywilne, bez względu na rodzaj sądu.

(8)

W odniesieniu do orzeczeń rozwodowych, o separacji
lub unieważnieniu małżeństwa niniejsze rozporządzenie
powinno mieć zastosowanie wyłącznie w stosunku do
rozwiązania małżeństwa, a nie takich kwestii, jak przy
czyny rozwodu, skutki majątkowe małżeństwa lub inne
możliwe kwestie uboczne.

(9)

W odniesieniu do majątku dziecka niniejsze rozporzą
dzenie powinno mieć zastosowanie wyłącznie
w odniesieniu do środków mających na celu ochronę
dziecka, to znaczy (i) wyznaczenia oraz zakresu zadań
osoby lub jednostki, której powierzono zarząd majątkiem
dziecka, reprezentowanie dziecka i udzielanie mu
pomocy; oraz (ii) zarządu, zabezpieczenia lub rozporzą
dzania majątkiem dziecka. W związku z tym niniejsze
rozporządzenie powinno mieć zastosowanie na przykład
do tych przypadków, w których rodzice pozostają
w sporze o zarząd majątkiem dziecka. Środki odnoszące
się do majątku dziecka niezwiązane z ochroną dziecka
powinny nadal być regulowane rozporządzeniem Rady
(WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r.
w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych
oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych
i handlowych (4).

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Wspólnota Europejska postawiła sobie za cel stworzenie
przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości,
w której ramach zapewniony jest swobodny przepływ
osób. W tym celu Wspólnota przyjmuje między innymi
środki w zakresie współpracy sądowej w sprawach cywil
nych niezbędne dla właściwego funkcjonowania rynku
wewnętrznego.

(2)

Rada Europejska w Tampere zatwierdziła zasadę wzajem
nego uznawania orzeczeń sądowych jako podstawę dla
stworzenia prawdziwej przestrzeni sprawiedliwości oraz
określiła jako priorytet prawo do odwiedzin.

(3)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1347/2000 (1) ustanawia
przepisy o jurysdykcji, uznawaniu i wykonywaniu
orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach doty
czących odpowiedzialności rodzicielskiej za dzieci obojga
małżonków wydanych przy okazji spraw małżeńskich.
Treść tego rozporządzenia została w znacznej mierze
przejęta z mającej ten sam przedmiot konwencji z dnia
28 maja 1998 r. (2).

(4)

W dniu 3 lipca 2000 r. Francja wystąpiła z inicjatywą
wydania przez Radę rozporządzenia o wzajemnym
wykonywaniu orzeczeń dotyczących prawa do osobistej
styczności z dzieckiem (3).

(5)

W celu zapewnienia równego traktowania wszystkich
dzieci niniejsze rozporządzenie obejmuje wszystkie orze

(1) Dz.U. C 203 E z 27.8.2002, s. 155.
(2) W czasie przyjmowania rozporządzenia (WE) nr 1347/2000 Rada
otrzymała sprawozdanie wyjaśniające dotyczące tej konwencji przy
gotowane przez prof. Alegrię Borrasa (Dz.U. C 221 z 16.7.1998,
s. 27).
(3) Dz.U. C 234 z 15.8.2000, s. 7.

(4) Dz.U. L 12 z 16.1.2001, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1496/2002 (Dz.U. L 225
z 22.8.2002, s. 13).
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(10)

Niniejsze rozporządzenie nie powinno mieć zastoso
wania w sprawach dotyczących zabezpieczenia społecz
nego, środków prawa publicznego o charakterze
ogólnym w sprawach edukacji lub zdrowia, ani
w stosunku do decyzji dotyczących prawa azylu lub
imigracji. Ponadto nie ma ono zastosowania do ustalenia
rodzicielstwa, ponieważ stanowi to kwestię odrębną od
przyznania odpowiedzialności rodzicielskiej, ani do
innych kwestii związanych ze stanem cywilnym. Nie
ma także zastosowania do środków podejmowanych
w wyniku przestępstw popełnionych przez dzieci.

(11)

Obowiązki alimentacyjne są wyłączone z zakresu stoso
wania niniejszego rozporządzenia, ponieważ są już
uregulowane w rozporządzeniu (WE) nr 44/2001. Sądy
mające jurysdykcję według niniejszego rozporządzenia
z reguły będą miały jurysdykcję w sprawach alimentacyj
nych na podstawie art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr
44/2001.

(12)

(13)

(14)

(15)

Podstawy jurysdykcji w sprawach odpowiedzialności
rodzicielskiej ustanowione w niniejszym rozporządzeniu
ukształtowane są zgodnie z zasadą dobra dziecka,
w szczególności według kryterium bliskości. Oznacza
to, że jurysdykcja powinna należeć w pierwszej kolej
ności do sądów państw członkowskich zwykłego pobytu
dziecka, z wyjątkiem niektórych przypadków zmiany
miejsca pobytu dziecka lub w następstwie porozumienia
zawartego między podmiotami odpowiedzialności rodzi
cielskiej.
W interesie dziecka niniejsze rozporządzenie pozwala –
wyjątkowo i w określonych okolicznościach – na prze
kazanie sprawy przez sąd mający jurysdykcję sądowi
innego państwa członkowskiego, jeżeli ten jest lepiej
umiejscowiony dla osądzenia sprawy. Jednakże drugi
sąd nie powinien być uprawniony do przekazania sprawy
trzeciemu sądowi.
Niniejsze rozporządzenie nie powinno naruszać stoso
wania
międzynarodowego
prawa
publicznego
w zakresie immunitetów dyplomatycznych. Jeżeli sąd
nie może wykonać jurysdykcji z uwagi na immunitet
dyplomatyczny zgodny z prawem międzynarodowym,
jurysdykcja powinna być wykonywana zgodnie
z prawem krajowym w państwie członkowskim,
w którym dana osoba nie posiada takiego immunitetu.
Do doręczeń dokumentów w postępowaniu wszczętym
na podstawie niniejszego rozporządzenia zastosowanie
ma rozporządzenie Rady (WE) nr 1348/2000 z dnia
29 maja 2000 r. w sprawie doręczania w państwach
członkowskich sądowych i pozasądowych dokumentów
w sprawach cywilnych lub handlowych (1).

(16)

Niniejsze rozporządzenie nie powinno wyłączać zarzą
dzania środków tymczasowych przez sądy państwa
członkowskiego – w przypadkach niecierpiących zwłoki
– w tym środków ochronnych, w stosunku do osób lub
przedmiotów majątkowych znajdujących się w tym
państwie.

(17)

W przypadku bezprawnego uprowadzenia lub zatrzy
mania dziecka powinno się niezwłocznie zarządzić jego
powrót; w tym celu nadal powinna mieć zastosowanie
konwencja haska z dnia 24 października 1980 r., którą

(1) Dz.U. L 160 z 30.6.2000, s. 37.
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uzupełniają przepisy niniejszego rozporządzenia,
w szczególności jej art. 11. Sądy państwa członkow
skiego, do którego dziecko zostało bezprawnie uprowa
dzone lub w którym zostało bezprawnie zatrzymane,
powinny mieć w szczególnych, należycie uzasadnionych
przypadkach możliwość sprzeciwienia się jego powro
towi. Powinno być jednak możliwe zastąpienie takiego
orzeczenia przez późniejsze orzeczenie sądu państwa
członkowskiego, w którym dziecko miało zwykły pobyt
przed bezprawnym uprowadzeniem lub zatrzymaniem.
Jeżeli takie orzeczenie wymaga powrotu dziecka, powrót
powinien nastąpić bez potrzeby przeprowadzenia szcze
gólnego postępowania w sprawie uznania i wykonania
tego orzeczenia w państwie członkowskim, do którego
dziecko zostało bezprawnie uprowadzone.
(18)

Jeżeli sąd odmówił zarządzenia powrotu dziecka na
podstawie art. 13 konwencji haskiej z 1980 r., powinien
o tym poinformować sąd mający jurysdykcję lub organ
centralny państwa członkowskiego, w którym dziecko
miało zwykły pobyt przed bezprawnym uprowadzeniem
lub zatrzymaniem. O ile nie wszczęto jeszcze postępo
wania przed tym sądem, sąd ten albo organ centralny
powinien powiadomić strony. Obowiązek ten nie powi
nien być przeszkodą dla organu centralnego
w powiadomieniu także właściwych organów zgodnie
z prawem krajowym.

(19)

Wysłuchanie dziecka odgrywa ważną rolę w stosowaniu
niniejszego rozporządzenia, przy czym nie ma ono
jednak na celu zmiany postępowań krajowych mających
zastosowanie w tym zakresie.

(20)

Wysłuchanie dziecka w innym państwie członkowskim
może nastąpić zgodnie z warunkami rozporządzenia
Rady (WE) nr 1206/2001 z dnia 28 maja 2001 r.
w sprawie współpracy pomiędzy sądami państw człon
kowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach
cywilnych lub handlowych (2).

(21)

Uznawanie i wykonywanie orzeczeń wydanych
w państwie członkowskim powinno opierać się na zasa
dzie wzajemnego zaufania, a podstawy nieuznania orze
czenia powinny być ograniczone do niezbędnego
minimum.

(22)

Dokumenty urzędowe oraz porozumienia stron, które są
wykonalne w jednym państwie członkowskim, powinny
być równoważne z „orzeczeniami” na potrzeby stoso
wania przepisów o uznawaniu i wykonywaniu.

(23)

Rada Europejska w Tampere uznała w swoich wnioskach
końcowych (pkt 34), że orzeczenia w postępowaniu
w sprawach rodzinnych powinny być „automatycznie
uznawane w całej Unii, bez jakiegokolwiek postępowania
przejściowego albo podawania przyczyn odmowy wyko
nania”. Z tego względu orzeczenia w sprawach prawa do
osobistej styczności z dzieckiem oraz w sprawach
powrotu dziecka, dla których w państwie członkowskim
pochodzenia zostały wydane zaświadczenia zgodnie
z przepisami niniejszego rozporządzenia, powinny być
uznawane i wykonywane we wszystkich innych
państwach członkowskich bez potrzeby dalszego postę
powania. Warunki wykonywania tych orzeczeń nadal
podlegają prawu krajowemu.

(2) Dz.U. L 174 z 27.6.2001, s. 1.
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(24)

(25)
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Na zaświadczenie, które zostało wydane w celu
ułatwienia wykonania orzeczenia, nie powinien przysłu
giwać żaden środek zaskarżenia. Zaświadczenie powinno
być jedynie przedmiotem sprostowania w przypadku
omyłki, tzn. jeżeli w zaświadczeniu nie została
poprawnie odzwierciedlona treść orzeczenia.
Organy centralne powinny współpracować zarówno
w zakresie ogólnym, jak i w przypadkach szczególnych,
łącznie z dążeniem do polubownego zakończenia
sporów rodzinnych w sprawach odpowiedzialności
rodzicielskiej. W tym celu organy centralne biorą udział
w Europejskiej Sieci Sądowej w sprawach cywilnych
i handlowych, utworzonej decyzją Rady 2001/470/WE
z dnia 28 maja 2001 r. ustanawiającą Europejską Sieć
Sądową w sprawach cywilnych i handlowych (1).

24.12.2009

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:
ROZDZIAŁ I
ZAKRES STOSOWANIA I DEFINICJE

Artykuł 1
Zakres stosowania
1.
Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie, bez względu
na rodzaj sądu, w sprawach cywilnych dotyczących:
a) rozwodu, separacji lub unieważnienia małżeństwa;
b) przyznawania, wykonywania, przekazywania, pełnego lub
częściowego pozbawienia odpowiedzialności rodzicielskiej.
2.
Sprawy, o których mowa w ust. 1 lit. b), dotyczą
w szczególności:

(26)

Komisja powinna udostępnić publicznie oraz aktuali
zować wykazy właściwych sądów oraz środków zaska
rżenia przekazane przez państwa członkowskie.

a) pieczy nad dzieckiem i prawa do osobistej styczności
z dzieckiem;

(27)

Przepisy niezbędne do wykonania niniejszego rozporzą
dzenia powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady
1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą
warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przy
znanych Komisji (2).

c) wyznaczenia oraz zakresu zadań każdej osoby lub jednostki,
która jest odpowiedzialna za osobę lub majątek dziecka,
reprezentuje je lub udziela mu pomocy;

(28)

Niniejsze rozporządzenie zastępuje rozporządzenie (WE)
nr 1347/2000, które tym samym zostaje uchylone.

(29)

W celu zapewnienia właściwego funkcjonowania niniej
szego rozporządzenia Komisja powinna dokonać prze
glądu jego stosowania i w razie potrzeby zaproponować
niezbędne zmiany.

(30)

(31)

(32)

(33)

Zjednoczone Królestwo i Irlandia poinformowały,
zgodnie z art. 3 Protokołu w sprawie stanowiska Zjed
noczonego Królestwa i Irlandii dołączonego do Traktatu
o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspól
notę Europejską, że chciałyby uczestniczyć w przyjęciu
i stosowaniu niniejszego rozporządzenia.
Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu w sprawie stanowiska
Danii, dołączonego do Traktatu o Unii Europejskiej
i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską,
Dania nie uczestniczy w przyjęciu niniejszego rozporzą
dzenia, które nie jest dla tego państwa wiążące i nie
stosuje się do niego.
Ponieważ cele niniejszego rozporządzenia nie mogą być
osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa człon
kowskie, natomiast możliwe jest lepsze ich osiągnięcie na
poziomie Wspólnoty, Wspólnota może przyjąć środki
zgodnie z zasadą pomocniczości ustanowioną w art. 5
Traktatu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną
w tym artykule niniejsze rozporządzenie nie wykracza
poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów.
Niniejsze rozporządzenie uznaje prawa podstawowe i jest
zgodne z zasadami przyjętymi w Karcie praw podstawo
wych Unii Europejskiej. W szczególności zmierza do
zapewnienia przestrzegania podstawowych praw dziecka
określonych w art. 24 Karty praw podstawowych Unii
Europejskiej,

(1) Dz.U. L 174 z 27.6.2001, s. 25.
(2) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23.

b) opieki, kurateli i podobnych instytucji prawnych;

d) umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej lub w placówce
opiekuńczej;
e) środków mających na celu ochronę dziecka w odniesieniu
do zarządu, zabezpieczenia lub rozporządzania majątkiem
dziecka.
3.

Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do:

a) ustalenia i zaprzeczenia rodzicielstwa;
b) orzeczeń w sprawach adopcji, środków przygotowujących
do adopcji, jak również unieważnienia i odwołania adopcji;
c) nazwiska i imion dziecka;
d) upełnoletnienia;
e) obowiązków alimentacyjnych;
f) powiernictwa oraz dziedziczenia;
g) środków podejmowanych w wyniku przestępstw popełnio
nych przez dzieci.
Artykuł 2
Definicje
Na użytek niniejszego rozporządzenia:
1) „sąd” obejmuje wszelkie organy państw członkowskich,
które są właściwe w sprawach, które zgodnie z art. 1
wchodzą w zakres stosowania niniejszego rozporządzenia;
2) „sędzia” oznacza sędziego albo osobę pełniącą urząd
równoważny kompetencjom sędziego w sprawach, które
wchodzą w zakres stosowania niniejszego rozporządzenia;
3) „państwo członkowskie” oznacza każde państwo człon
kowskie z wyjątkiem Danii;
4) „orzeczenie” oznacza każde wydane przez sąd państwa
członkowskiego orzeczenie orzekające rozwód, separację
albo unieważnienie małżeństwa, jak również każde orze
czenie dotyczące odpowiedzialności rodzicielskiej, nieza
leżnie od tego, w jaki sposób nazywane jest dane orze
czenie, w tym wyrok lub postanowienie;
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5) „państwo członkowskie pochodzenia” oznacza państwo
członkowskie, w którym wydano orzeczenie, które ma
być wykonane;
6) „państwo członkowskie wykonania” oznacza państwo
członkowskie, w którym wystąpiono o wykonanie orze
czenia;
7) „odpowiedzialność rodzicielska” oznacza ogół praw
i obowiązków, które zostały przyznane osobie fizycznej
lub prawnej orzeczeniem, z mocy prawa lub poprzez
prawnie wiążące porozumienie, dotyczących osoby lub
majątku dziecka. Pojęcie to obejmuje w szczególności
pieczę na dzieckiem oraz prawo do osobistej styczności
z dzieckiem;
8) „podmiot odpowiedzialności rodzicielskiej” oznacza każdą
osobę, na której spoczywa odpowiedzialność rodzicielska
za dziecko.

L 347/35

— małżonkowie mieli ostatnio oboje zwykły pobyt, o ile
jedno z nich ma tam nadal zwykły pobyt, lub
— strona przeciwna ma zwykły pobyt, lub
— w przypadku wspólnego pozwu lub wniosku jedno
z małżonków ma zwykły pobyt, lub
— powód lub wnioskodawca ma zwykły pobyt, jeżeli prze
bywał tam od przynajmniej roku bezpośrednio przed
wniesieniem pozwu lub wniosku, lub
— powód lub wnioskodawca ma zwykły pobyt, jeżeli prze
bywał tam przynajmniej od sześciu miesięcy bezpo
średnio przed wniesieniem pozwu lub wniosku i jest
obywatelem tego państwa członkowskiego lub,
w przypadku Zjednoczonego Królestwa i Irlandii, ma
tam swój „domicile”;

9) „piecza na dzieckiem” obejmuje prawa i obowiązki zwią
zane z opieką nad osobą dziecka, w szczególności prawo
do określania miejsca pobytu dziecka;

b) którego obywatelstwo posiadają oboje małżonkowie lub,
w przypadku Zjednoczonego Królestwa i Irlandii,
w którym mają swój wspólny „domicile”.

10) „prawo do osobistej styczności z dzieckiem” obejmuje
w szczególności prawo do zabrania dziecka na czas ogra
niczony do innego miejsca niż miejsce zwykłego pobytu;

2.
Pojęcie „domicile” na potrzeby niniejszego rozporządzenia
określa się według prawa brytyjskiego i irlandzkiego.

11) „bezprawne uprowadzenie albo zatrzymanie dziecka”
oznacza uprowadzenie lub zatrzymanie dziecka, jeżeli:
a) narusza to prawo do pieczy nad dzieckiem, które na
mocy orzeczenia, z mocy prawa lub poprzez prawnie
wiążące porozumienie przysługuje zgodnie z prawem
państwa członkowskiego, w którym dziecko bezpo
średnio przed uprowadzeniem lub zatrzymaniem
miało zwykły pobyt;
oraz
b) pod warunkiem, że prawo pieczy nad dzieckiem było,
wspólnie lub samemu, faktycznie wykonywane w czasie
uprowadzenia lub zatrzymania dziecka lub byłoby
wykonywane, gdyby uprowadzenie lub zatrzymanie
nie nastąpiło. Za wspólne wykonywanie pieczy nad
dzieckiem uznaje się sytuację, gdy jeden podmiot odpo
wiedzialności rodzicielskiej na mocy orzeczenia lub
z mocy prawa nie może stanowić o miejscu pobytu
dziecka bez zgody innego podmiotu odpowiedzialności
rodzicielskiej.
ROZDZIAŁ II
JURYSDYKCJA
SEKCJA 1

Rozwód, separacja i unieważnienie małżeństwa
Artykuł 3
Jurysdykcja ogólna
1.
W sprawach orzeczeń dotyczących rozwodu, separacji lub
unieważnienia małżeństwa jurysdykcję mają sądy państwa
członkowskiego,
a) na którego terytorium:
— oboje małżonkowie mają zwykły pobyt, lub

Artykuł 4
Powództwo wzajemne
Sąd, przed którym toczy się postępowanie na podstawie art. 3,
ma również jurysdykcję w odniesieniu do powództwa wzajem
nego w zakresie, w jakim jest ono objęte zakresem stosowania
niniejszego rozporządzenia.
Artykuł 5
Zmiana separacji w rozwód
Bez uszczerbku dla art. 3, sąd państwa członkowskiego, który
wydał orzeczenie o separacji, ma również jurysdykcję w sprawie
zmiany tego orzeczenia na orzeczenie rozwodowe, jeżeli jest to
przewidziane w prawie tego państwa członkowskiego.
Artykuł 6
Wyłączny charakter jurysdykcji na podstawie art. 3, 4 i 5
Przeciwko małżonkowi, który:
a) ma zwykły pobyt na terytorium państwa członkowskiego;
lub
b) jest obywatelem państwa członkowskiego lub –
w przypadku Zjednoczonego Królestwa i Irlandii – ma
swój „domicile” na terytorium jednego z tych państw człon
kowskich;
postępowanie przed sądami innego państwa członkowskiego
może być prowadzone tylko zgodnie z art. 3, 4 i 5.
Artykuł 7
Pozostałe jurysdykcje
1.
Jeżeli żaden sąd państwa członkowskiego nie ma jurys
dykcji zgodnie z art. 3, 4 i 5, jurysdykcję określa się
w każdym państwie członkowskim według jego własnego
prawa.
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2.
Każdy obywatel państwa członkowskiego, który ma
zwykły pobyt na terytorium innego państwa członkowskiego,
może, tak jak obywatele tego państwa, powoływać się na prze
pisy jurysdykcyjne mające w tym państwie zastosowanie wobec
strony przeciwnej, która nie ma ani zwykłego pobytu na tery
torium państwa członkowskiego, ani nie posiada obywatelstwa
państwa członkowskiego lub – w przypadku Zjednoczonego
Królestwa i Irlandii – nie ma swojego „domicile” na terytorium
jednego z tych państw członkowskich.
SEKCJA 2

Odpowiedzialność rodzicielska
Artykuł 8
Jurysdykcja ogólna
1.
W sprawach odpowiedzialności rodzicielskiej jurysdykcję
mają sądy państwa członkowskiego, w którym w chwili wnie
sienia pozwu lub wniosku dziecko ma zwykły pobyt.
2.
Ust. 1 ma zastosowanie z zastrzeżeniem przepisów art. 9,
10 i 12.
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dzieć o miejscu pobytu dziecka, nie został złożony
żaden pozew lub wniosek o powrót dziecka do właści
wych organów państwa członkowskiego, do którego
dziecko zostało uprowadzone lub w którym jest zatrzy
mane;
(ii) pozew lub wniosek o powrót wniesiony przez sprawu
jącego pieczę nad dzieckiem został cofnięty, a żaden
nowy wniosek nie został złożony w terminie okre
ślonym w ppkt (i);
(iii) postępowanie przed sądem w państwie członkowskim,
w którym dziecko miało zwykły pobyt bezpośrednio
przed bezprawnym uprowadzeniem lub zatrzymaniem,
zostało zakończone zgodnie z art. 11 ust. 7;
(iv) sądy państwa członkowskiego, w którym dziecko miało
zwykły pobyt bezpośrednio przed bezprawnym uprowa
dzeniem lub zatrzymaniem, wydały orzeczenie o prawie
do pieczy nad dzieckiem, w którym nie zarządziły
powrotu dziecka.

Artykuł 9

Artykuł 11

Utrzymanie jurysdykcji wynikającej z poprzedniego
miejsca zwykłego pobytu dziecka

Powrót dziecka

1.
W przypadku zgodnego z prawem przeprowadzenia się
dziecka z jednego państwa członkowskiego do innego
i uzyskania przez nie nowego zwykłego pobytu, jurysdykcja
sądów poprzedniego zwykłego pobytu dziecka zostaje utrzy
mana, w drodze wyjątku od art. 8, przez okres trzech miesięcy
po przeprowadzce, w celu dokonania zmiany wydanego w tym
państwie członkowskim orzeczenia dotyczącego prawa do
osobistej styczności z dzieckiem wydanego w tym państwie
członkowskim przed przeprowadzeniem się dziecka, jeżeli
osoba uprawniona zgodnie z tym orzeczeniem do osobistej
styczności z dzieckiem nadal zwykle przebywa w państwie
członkowskim poprzedniego zwykłego pobytu dziecka.
2.
Ust. 2 nie ma zastosowania, jeżeli osoba uprawniona do
osobistej styczności w rozumieniu ust. 1 uznała jurysdykcję
sądów państwa członkowskiego nowego zwykłego pobytu
dziecka poprzez udział w postępowaniu przed tymi sądami,
nie kwestionując ich jurysdykcji.
Artykuł 10
Jurysdykcja w przypadkach uprowadzenia dziecka
W przypadku bezprawnego uprowadzenia lub zatrzymania
dziecka jurysdykcja sądów państwa członkowskiego, w którym
dziecko bezpośrednio przed bezprawnym uprowadzeniem lub
zatrzymaniem miało zwykły pobyt, zostaje utrzymana do chwili
uzyskania przez dziecko zwykłego pobytu w innym państwie
członkowskim oraz:
a) każda z osób, instytucji lub innych jednostek sprawujących
pieczę nad dzieckiem przyzwoliła na uprowadzenie lub
zatrzymanie;
lub
b) dziecko przebywało w tym innym państwie członkowskim
przez co najmniej rok od chwili, w której osoba, instytucja
lub inna jednostka sprawująca pieczę nad dzieckiem dowie
działa się lub powinna była się dowiedzieć o miejscu jego
pobytu, dziecko zadomowiło się w swoim nowym otoczeniu
oraz spełniony jest jeden z następujących warunków:
(i) w ciągu roku od chwili, w której sprawujący pieczę nad
dzieckiem dowiedział się lub powinien był się dowie

1.
Jeżeli osoba, instytucja lub inna jednostka sprawująca
pieczę nad dzieckiem wnosi pozew lub wniosek do właściwych
organów państwa członkowskiego o wydanie orzeczenia na
podstawie Konwencji haskiej z dnia 25 października 1980 r.
dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za
granicę (dalej zwana „konwencją haską z 1980 r.”), w celu
doprowadzenia do powrotu dziecka bezprawnie uprowadzo
nego lub zatrzymywanego w państwie członkowskim innym
niż państwo, w którym dziecko bezpośrednio przed
bezprawnym uprowadzeniem lub zatrzymaniem miało zwykły
pobyt, stosuje się ust. 2–8.
2.
W przypadku zastosowania art. 12 i 13 konwencji haskiej
z 1980 r. należy zapewnić dziecku możliwość bycia wysłu
chanym w toku postępowania, o ile nie wydaje się to niewła
ściwe ze względu na jego wiek lub stopień dojrzałości.
3.
Sąd, do którego wniesiono pozew lub wniosek o powrót
dziecka zgodnie z ust. 1, w ramach postępowania dotyczącego
takiego pozwu lub wniosku działa szybko, stosując najszybsze
procedury przewidziane w prawie krajowym.
Bez uszczerbku dla akapitu pierwszego, sąd wydaje swoje orze
czenie nie później niż sześć tygodni od wniesienia pozwu lub
wniosku, chyba że na skutek nadzwyczajnych okoliczności nie
jest to możliwe.
4.
Sąd nie może odmówić powrotu dziecka na podstawie art.
13 lit. b) konwencji haskiej z 1980 r., jeżeli ustalono, że zostały
podjęte stosowne działania w celu zapewnienia ochrony dziecka
po jego powrocie.
5.
Sąd nie może odmówić zarządzenia powrotu dziecka,
jeżeli osoba, która wniosła pozew lub wniosek o powrót
dziecka, nie miała możliwości bycia wysłuchaną.
6.
Jeżeli sąd wydał orzeczenie odmawiające zarządzenia
powrotu dziecka na podstawie art. 13 konwencji haskiej
z 1980 r., sąd ten musi natychmiast, bezpośrednio lub za
pośrednictwem swojego organu centralnego, przekazać odpis
orzeczenia odmawiającego zarządzenia powrotu dziecka oraz
odpowiednich dokumentów, w szczególności protokołu
rozpraw przed sądem, sądowi właściwemu lub organowi
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centralnemu w państwie członkowskim, w którym dziecko
bezpośrednio przed bezprawnym uprowadzeniem lub zatrzy
maniem miało zwykły pobyt, zgodnie z prawem krajowym.
Wszystkie wymienione dokumenty zostają przedłożone sądowi
w ciągu miesiąca od daty orzeczenia odmawiającego zarzą
dzenia powrotu.
7.
O ile jedna ze stron postępowania nie wszczęła postępo
wania przed sądami państwa członkowskiego, w którym
dziecko bezpośrednio przed bezprawnym uprowadzeniem lub
zatrzymaniem miało zwykły pobyt, sąd albo organ centralny,
który otrzymuje informacje wymienione w ust. 6, musi powia
domić o tym strony i wezwać je do przedstawienia obserwacji
sądowi, zgodnie z prawem krajowym, w terminie trzech
miesięcy od daty powiadomienia, aby sąd mógł zbadać kwestię
pieczy nad dzieckiem.
Bez uszczerbku dla przepisów jurysdykcyjnych zawartych
w niniejszym rozporządzeniu, sąd zamyka sprawę, jeżeli
w przewidzianym terminie nie wpłyną do sądu żadne obser
wacje.
8.
Niezależnie od orzeczenia odmawiającego zarządzenia
powrotu dziecka na podstawie art. 13 konwencji haskiej
z 1980 r., każde późniejsze orzeczenie zarządzające powrót
dziecka, wydane przez sąd mający jurysdykcję zgodnie
z niniejszym rozporządzeniem, jest wykonalne zgodnie
z przepisami rozdziału III sekcja 4, w celu zapewnienia powrotu
dziecka.
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odpowiedzialności rodzicielskiej ma zwykły pobyt w tym
państwie członkowskim lub dziecko posiada obywatelstwo
tego państwa członkowskiego;
oraz
b) jurysdykcja sądów została wyraźnie lub w inny jedno
znaczny sposób uznana przez wszystkie strony postępo
wania w chwili wszczęcia postępowania oraz jest zgodna
z dobrem dziecka.
4.
Jeżeli dziecko ma zwykły pobyt w państwie trzecim, które
nie jest stroną Konwencji haskiej z dnia 19 października
1996 r. o jurysdykcji, właściwym prawie, wykonywaniu
i współpracy w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej oraz
środków ochrony dziecka, należy uznać jurysdykcję na
podstawie niniejszego artykułu za zgodną z dobrem dziecka,
w szczególności jeśli przeprowadzenie postępowania w danym
państwie trzecim okazuje się niemożliwe.
Artykuł 13
Jurysdykcja w oparciu o obecność dziecka
1.
Jeżeli nie można ustalić zwykłego pobytu dziecka i nie
można określić jurysdykcji na podstawie art. 12, jurysdykcję
mają sądy państwa członkowskiego, w którym dziecko się znaj
duje.

Artykuł 12

2.
Ust. 1 ma zastosowanie także wobec dzieci, które są
uchodźcami lub które zostały wysiedlone za granicę
z powodu niepokojów w swoim kraju.

Pozostałe jurysdykcje

Artykuł 14

1.
Sądy państwa członkowskiego mające jurysdykcję
w przypadku pozwu lub wniosku o rozwód, separację lub unie
ważnienie małżeństwa na podstawie art. 3 mają jurysdykcję
w każdej sprawie dotyczącej odpowiedzialności rodzicielskiej
związanej z pozwem lub wnioskiem, jeżeli:

Pozostałe jurysdykcje

a) na co najmniej jednym z małżonków spoczywa odpowie
dzialność rodzicielska w odniesieniu do dziecka;
oraz
b) jurysdykcja tych sądów została wyraźnie lub w inny jedno
znaczny sposób uznana przez małżonków lub podmioty
odpowiedzialności rodzicielskiej w chwili wszczęcia postępo
wania oraz jest zgodna z dobrem dziecka.
2.

Jurysdykcja wykonywana zgodnie z ust. 1 ustaje:

Jeżeli żaden sąd państwa członkowskiego nie ma jurysdykcji
zgodnie z art. 8–13, jurysdykcję określa się w każdym państwie
członkowskim według prawa tego państwa.
Artykuł 15
Przekazanie do sądu lepiej umiejscowionego dla osądzenia
sprawy
1.
W drodze wyjątku, sądy państwa członkowskiego, do
których jurysdykcji należy rozpoznanie sprawy co do istoty,
jeżeli uznają, że sąd innego państwa członkowskiego,
z którym dziecko ma szczególny związek, mógłby lepiej osądzić
sprawę lub jej określoną część, oraz jeśli jest to zgodne
z dobrem dziecka:

a) gdy orzeczenie uwzględniające albo oddalające wniosek
o rozwód, separację albo unieważnienie małżeństwa stało
się prawomocne;

a) zawieszają rozpoznanie sprawy lub odnośnej jej części
i wzywają strony do wniesienia pozwu lub wniosku do
sądu tego innego państwa członkowskiego zgodnie z ust.
4; lub

b) w przypadkach, w których postępowanie dotyczące odpo
wiedzialności rodzicielskiej jeszcze się toczy w chwili okre
ślonej w lit. a) – gdy orzeczenie w tym postępowaniu stało
się prawomocne;

b) wzywają sąd innego państwa członkowskiego do uznania
swojej jurysdykcji zgodnie z ust. 5.
2.

Ust. 1 ma zastosowanie:

c) gdy postępowania, o których mowa w lit. a) i b) zostały
zakończone z innej przyczyny.

a) na wniosek jednej ze stron; lub

3.
Sądy państwa członkowskiego mają również jurysdykcję
w
odniesieniu
do
odpowiedzialności
rodzicielskiej
w postępowaniach innych niż te, o których mowa w ust. 1,
jeżeli:

c) na wniosek sądu innego państwa członkowskiego, z którym
dziecko ma szczególny związek, zgodnie z ust. 3.

a) dziecko ma istotny związek z tym państwem członkowskim,
w szczególności z uwagi na fakt, że jeden z podmiotów

b) z urzędu; lub

Przekazanie z urzędu lub na wniosek sądu innego państwa
członkowskiego musi zostać zaakceptowane przez co najmniej
jedną ze stron.
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3.
Przyjmuje się, że dziecko ma szczególny związek
z państwem członkowskim, w rozumieniu ust. 1, jeżeli:
a) dziecko uzyskało w tym państwie członkowskim zwykły
pobyt po wszczęciu postępowania przed sądem, o którym
mowa w ust. 1; lub
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Artykuł 17
Badanie jurysdykcji

b) dziecko miało wcześniej zwykły pobyt w tym państwie
członkowskim; lub

Sąd państwa członkowskiego stwierdza z urzędu brak swojej
jurysdykcji, jeżeli postępowanie zostało wszczęte przed tym
sądem w sprawie, w której nie ma jurysdykcji na podstawie
niniejszego rozporządzenia i w której sąd innego państwa
członkowskiego ma jurysdykcję na podstawie niniejszego
rozporządzenia.

c) dziecko posiada obywatelstwo tego państwa członkow
skiego; lub

Artykuł 18

d) podmiot odpowiedzialności rodzicielskiej ma zwykły pobyt
w tym państwie członkowskim; lub
e) majątek dziecka znajduje się na terytorium tego państwa
członkowskiego, a sprawa dotyczy środków ochrony dziecka
w związku z zarządem, zabezpieczeniem lub rozporządza
niem tym majątkiem.
4.
Sąd państwa członkowskiego, do którego jurysdykcji
należy rozpoznanie sprawy co do istoty, określa termin,
w którym wszczyna się postępowanie przed sądami innego
państwa członkowskiego zgodnie z ust. 1.
Jeżeli postępowanie przed tymi sądami nie zostanie wszczęte
przed upływem tego terminu, sąd rozpoznający sprawę ma
nadal jurysdykcję zgodnie z art. 8–14.
5.
Sądy tego innego państwa członkowskiego, z uwagi na
szczególne okoliczności sprawy, o ile jest to zgodne
z dobrem dziecka, mogą uznać swoją jurysdykcję w ciągu
sześciu tygodni po wszczęciu postępowania zgodnie z ust. 1
lit. a) lub b). W tym przypadku sąd, przed którym wcześniej
wszczęto postępowanie, uznaje brak swej jurysdykcji.
W przeciwnym razie sąd, przed którym wcześniej wszczęto
postępowanie, ma nadal jurysdykcję zgodnie z art. 8–14.
6.
Sądy współpracują dla celów niniejszego artykułu, bezpo
średnio lub za pośrednictwem organów centralnych wyznaczo
nych zgodnie z art. 53.
SEKCJA 3

Przepisy wspólne
Artykuł 16
Wszczęcie postępowania przed sądem
1.
Uznaje się, że postępowanie przed sądem zostało
wszczęte:
a) w chwili, w której pismo wszczynające postępowanie lub
pismo równorzędne jest wniesione do sądu, pod warunkiem
że powód lub wnioskodawca nie zaniechał następnie
podjęcia czynności, do których podjęcia był obowiązany
celem doręczenia pisma stronie przeciwnej;
lub
b) jeżeli pismo musi być doręczone przed wniesieniem do sądu,
w chwili, w której organ odpowiedzialny za doręczenie
otrzymał pismo, pod warunkiem że powód lub wniosko
dawca nie zaniechał następnie podjęcia czynności, do
których podjęcia był obowiązany celem wniesienia pisma
do sądu.

Badanie dopuszczalności
1.
Jeżeli strona przeciwna, która nie ma zwykłego pobytu
w państwie członkowskim, w którym wszczęto postępowanie,
nie stawia się w sądzie, sąd mający jurysdykcję zawiesza postę
powanie do czasu ustalenia, że strona przeciwna miała możli
wość otrzymania pisma wszczynającego postępowanie lub
pisma równorzędnego w czasie umożliwiającym jej przygoto
wanie obrony albo że podjęte zostały wszelkie niezbędne do
tego czynności.
2.
Art. 19 rozporządzenia Rady (WE) nr 1348/2000 ma
zastosowanie zamiast ust. 1, jeżeli pismo wszczynające postę
powanie lub pismo równorzędne miało być przekazane
z jednego państwa członkowskiego do innego państwa człon
kowskiego zgodnie z tym rozporządzeniem.
3.
Jeżeli przepisy rozporządzenia (WE) nr 1348/2000 nie
mają zastosowania, stosuje się art. 15 Konwencji haskiej
z 15 listopada 1965 r. o doręczaniu za granicą dokumentów
sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych,
jeżeli pismo wszczynające postępowanie lub pismo równo
rzędne miało być przekazane za granicę zgodnie z tą
konwencją.
Artykuł 19
Zawisłość sprawy i postępowania zależne
1.
Jeżeli pozwy lub wnioski o rozwód, separację albo unie
ważnienie małżeństwa między tymi samymi stronami zostały
wniesione do sądów różnych państw członkowskich, sąd, do
którego pozew lub wniosek wniesiono później, zawiesza
z urzędu postępowanie do czasu ustalenia jurysdykcji sądu, do
którego najpierw wniesiono pozew lub wniosek.
2.
Jeżeli pozwy lub wnioski dotyczące odpowiedzialności
rodzicielskiej w odniesieniu do tego samego dziecka oraz na
tej samej podstawie roszczenia zostały wniesione do sądów
różnych państw członkowskich, sąd, do którego pozew lub
wniosek wniesiono później, zawiesza z urzędu postępowanie
do czasu ustalenia jurysdykcji sądu, do którego najpierw wnie
siono pozew lub wniosek.
3.
Jeżeli ustalona została jurysdykcja sądu, do którego
najpierw wniesiono pozew lub wniosek, sąd, do którego
pozew lub wniosek wniesiono później, stwierdza brak swej
jurysdykcji na rzecz tego sądu.
W takim przypadku strona, która wniosła pozew lub wniosek
do sądu, przed którym wszczęto postępowanie później, może
wnieść ten pozew lub wniosek do sądu, do którego najpierw
wniesiono pozew lub wniosek.
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Artykuł 20

równorzędnego w czasie i w sposób umożliwiający jej przy
gotowanie obrony, chyba że zostanie ustalone, że strona
przeciwna jednoznacznie zgadza się z orzeczeniem;

Środki tymczasowe włącznie ze środkami
zabezpieczającymi
1.
W przypadkach niecierpiących zwłoki sądy państwa
członkowskiego stosują, niezależnie od przepisów niniejszego
rozporządzenia, środki tymczasowe przewidziane w prawie
tego państwa członkowskiego, włącznie ze środkami zabezpie
czającymi, w odniesieniu do osób lub mienia znajdujących się
w tym państwie, nawet jeśli na podstawie niniejszego rozporzą
dzenia rozpoznanie sprawy co do istoty należy do jurysdykcji
sądu innego państwa członkowskiego.
2.
Środki, o których mowa w ust. 1, tracą moc, gdy sąd
państwa członkowskiego, do którego jurysdykcji należy zgodnie
z niniejszym rozporządzeniem rozpoznanie sprawy co do
istoty, podjął środki, które uważa za właściwe.

c) jeżeli orzeczenia nie da się pogodzić z orzeczeniem
wydanym w postępowaniu między tymi samymi stronami
w państwie członkowskim, w którym wystąpiono
o uznanie; lub
d) jeżeli orzeczenia nie da się pogodzić z wcześniejszym orze
czeniem wydanym w innym państwie członkowskim lub
w państwie trzecim między tymi samymi stronami, o ile
to wcześniejsze orzeczenie spełnia warunki niezbędne do
jego uznania w państwie członkowskim, w którym wystą
piono o uznanie.
Artykuł 23
Podstawy nieuznania orzeczenia dotyczącego
odpowiedzialności rodzicielskiej

ROZDZIAŁ III
UZNAWANIE I WYKONYWANIE
SEKCJA 1

Uznawanie
Artykuł 21
Uznawanie orzeczeń
1.
Orzeczenie wydane w jednym państwie członkowskim jest
uznawane w innych państwach członkowskich bez potrzeby
przeprowadzania specjalnego postępowania.
2.
W szczególności, oraz bez uszczerbku dla ust. 3, nie
wymaga się przeprowadzania specjalnego postępowania dla
celów dokonywania wpisów w księgach stanu cywilnego
państwa członkowskiego na podstawie wydanego w innym
państwie członkowskim orzeczenia o rozwodzie, separacji lub
unieważnieniu małżeństwa, od którego zgodnie z prawem tego
państwa członkowskiego nie mogą zostać wniesione żadne
dalsze środki zaskarżenia.
3.
Bez uszczerbku dla sekcji 4, każda zainteresowana strona
może wystąpić w trybie postępowania przewidzianego w sekcji
2 z wnioskiem o ustalenie, że orzeczenie podlega lub nie
podlega uznaniu.
Właściwość miejscową sądu znajdującego się w wykazie prze
kazanym Komisji zgodnie z art. 68 przez każde z państw
członkowskich określana jest przez prawo krajowe państwa
członkowskiego, w którym wniesiono wniosek o uznanie albo
nieuznanie orzeczenia.
4.
Jeżeli kwestia uznania orzeczenia zostaje podniesiona
przed sądem państwa członkowskiego jako kwestia wstępna,
sąd ten może ją rozstrzygnąć.
Artykuł 22
Podstawy nieuznania orzeczenia dotyczącego rozwodu,
separacji lub unieważnienia małżeństwa
Orzeczenia dotyczącego rozwodu, separacji lub unieważnienia
małżeństwa nie uznaje się:
a) jeżeli takie uznanie jest oczywiście sprzeczne z porządkiem
publicznym państwa członkowskiego, w którym wystąpiono
o uznanie;
b) jeżeli zostało wydane zaocznie, jeśli stronie przeciwnej nie
doręczono pisma wszczynającego postępowanie lub pisma
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Orzeczenia dotyczącego odpowiedzialności rodzicielskiej nie
uznaje się:
a) jeżeli takie uznanie jest oczywiście sprzeczne z porządkiem
publicznym państwa członkowskiego, w którym wystąpiono
o uznanie, biorąc pod uwagę dobro dziecka;
b) jeżeli orzeczenie, z wyjątkiem przypadków niecierpiących
zwłoki, zostało wydane bez zapewnienia dziecku możliwości
bycia wysłuchanym, z naruszeniem podstawowych zasad
postępowania w państwie członkowskim, w którym wystą
piono o uznanie;
c) jeżeli zostało wydane zaocznie, jeśli osobie nieobecnej nie
doręczono pisma wszczynającego postępowanie lub pisma
równorzędnego w czasie i w sposób umożliwiający jej przy
gotowanie obrony, chyba że zostanie ustalone, że taka osoba
jednoznacznie zgadza się z orzeczeniem;
d) na wniosek jakiejkolwiek osoby twierdzącej, że orzeczenie
stanowi naruszenie jej odpowiedzialności rodzicielskiej, jeżeli
orzeczenie zostało wydane bez zapewnienia tej osobie
możliwości bycia wysłuchaną;
e) jeżeli orzeczenia nie da się pogodzić z późniejszym orzecze
niem dotyczącym odpowiedzialności rodzicielskiej, wydanym
w państwie członkowskim, w którym wystąpiono o uznanie;
f) jeżeli orzeczenia nie da się pogodzić z późniejszym orzecze
niem dotyczącym odpowiedzialności rodzicielskiej, wydanym
w innym państwie członkowskim lub w kraju trzecim,
w którym dziecko ma zwykły pobyt, o ile to późniejsze
orzeczenie spełnia warunki niezbędne do jego uznania
w państwie członkowskim, w którym wystąpiono o uznanie;
lub
g) jeżeli nie przestrzegano procedur określonych w art. 56.
Artykuł 24
Zakaz badania jurysdykcji państwa członkowskiego
pochodzenia
Jurysdykcja sądu państwa członkowskiego pochodzenia orze
czenia nie może być badana. Badanie zgodności z porządkiem
publicznym, o którym mowa w art. 22 lit. a) i art. 23 lit. a), nie
może rozciągać się na przepisy o jurysdykcji przewidziane
w art. 3–14.
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Artykuł 25

Artykuł 30

Różnice w prawie mającym zastosowanie

Postępowanie

Uznania orzeczenia nie można odmówić z tego powodu, że
zgodnie z prawem państwa członkowskiego, w którym wystą
piono o uznanie, rozwód, separacja lub unieważnienie małżeń
stwa byłyby niedopuszczalne przy wzięciu za podstawę tego
samego stanu faktycznego.

1.
Do postępowania w sprawie wnoszenia wniosku stosuje
się prawo państwa członkowskiego wykonania.

Artykuł 26
Wyłączenie kontroli merytorycznej
Orzeczenie nie może być w żadnym wypadku przedmiotem
kontroli merytorycznej.
Artykuł 27
Zawieszenie postępowania
1.
Sąd państwa członkowskiego, do którego wystąpiono
o uznanie orzeczenia wydanego w innym państwie członkow
skim, może zawiesić postępowanie, jeżeli od orzeczenia został
wniesiony zwyczajny środek zaskarżenia.
2.
Sąd państwa członkowskiego, do którego wystąpiono
o
uznanie
orzeczenia
wydanego
w
Irlandii
lub
w Zjednoczonym Królestwie, może zawiesić postępowanie,
jeżeli wykonanie orzeczenia zostało wstrzymane w państwie
członkowskim pochodzenia z powodu wniesienia środka zaska
rżenia.
SEKCJA 2

Wniosek o stwierdzenie wykonalności
Artykuł 28
Orzeczenia podlegające wykonaniu
1.
Orzeczenie w sprawie wykonywania odpowiedzialności
rodzicielskiej wobec dziecka wydane w jednym państwie człon
kowskim oraz w tym państwie wykonalne i które zostało dorę
czone, jest wykonywane w innym państwie członkowskim,
jeżeli jego wykonalność w tym państwie została stwierdzona
na wniosek którejkolwiek zainteresowanej strony.
2
Jednakże w Zjednoczonym Królestwie orzeczenie takie jest
wykonywane w Anglii i Walii, w Szkocji lub w Irlandii
Północnej tylko wtedy, jeżeli na wniosek którejkolwiek zainte
resowanej strony zostało zarejestrowane do wykonania w tej
części Zjednoczonego Królestwa.
Artykuł 29
Właściwość miejscowa sądu
1.
Wniosek o stwierdzenie wykonalności wnosi się do sądu
znajdującego się w wykazie przekazanym Komisji zgodnie z art.
68 przez każde z państw członkowskich.
2.
Właściwość miejscową sądu określa się na podstawie
zwykłego pobytu osoby, przeciwko której ma być uzyskane
wykonanie, lub na podstawie zwykłego pobytu dziecka, którego
dotyczy wniosek.
Jeżeli żadne z miejsc, o których mowa w powyższym akapicie,
nie znajduje się w państwie członkowskim wykonania, właści
wość miejscową określa się na podstawie miejsca wykonania.

2.
Wnioskodawca wskazuje do celów doręczenia adres
w okręgu sądu, do którego wnosi wniosek. Jeżeli jednak
prawo państwa członkowskiego wykonania nie przewiduje
wskazywania takiego adresu, wnioskodawca ustanawia pełno
mocnika do doręczeń.
3.
Do wniosku dołącza się dokumenty, o których mowa
w art. 37 i 39.
Artykuł 31
Orzeczenie sądu
1.
Sąd, do którego wniesiono wniosek, niezwłocznie wydaje
orzeczenie. Ani osoba, przeciwko której ma być uzyskane
wykonanie, ani dziecko, nie mają możliwości złożenia w tym
stadium postępowania jakiegokolwiek oświadczenia dotyczą
cego wniosku.
2.
Wniosek może być oddalony tylko z powodu jednej
z przyczyn przewidzianych w art. 22, 23 i 24.
3.
Orzeczenie nie może być w żadnym wypadku przed
miotem kontroli merytorycznej.
Artykuł 32
Zawiadomienie o orzeczeniu
Właściwy urzędnik sądowy niezwłocznie zawiadamia wniosko
dawcę o orzeczeniu wydanym po rozpatrzeniu wniosku,
zgodnie z procedurą przewidzianą przez prawo państwa człon
kowskiego wykonania.
Artykuł 33
Środek zaskarżenia
1.
Każda ze stron może wnieść środek zaskarżenia od orze
czenia rozstrzygającego o wniosku o stwierdzenie wykonal
ności.
2.
Środek zaskarżenia wnosi się do sądu znajdującego się
w wykazie przekazanym Komisji zgodnie z art. 68 przez
każde z państw członkowskich.
3.
Środek zaskarżenia jest rozpoznawany zgodnie
z przepisami właściwymi dla postępowania spornego.
4.
Jeżeli środek zaskarżenia wniesiony jest przez osobę, która
wystąpiła z wnioskiem o stwierdzenie wykonalności, strona,
przeciwko której ma być uzyskane wykonanie, zostaje wezwana
do stawienia się w sądzie rozpoznającym środek zaskarżenia.
Jeżeli taka osoba nie stawi się w sądzie, stosuje się przepisy art.
18.
5.
Środek zaskarżenia przeciwko stwierdzeniu wykonalności
musi zostać wniesiony w ciągu miesiąca od jego doręczenia.
Jeżeli strona, przeciwko której ma być uzyskane wykonanie,
ma zwykły pobyt w państwie członkowskim innym niż to,
w którym nastąpiło stwierdzenie wykonalności, termin do wnie
sienia środka zaskarżenia wynosi dwa miesiące i biegnie od dnia
doręczenia tej stronie stwierdzenia wykonalności osobiście lub
w jej miejscu zamieszkania. Przedłużenie tego terminu
z powodu dużej odległości jest wyłączone.
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Artykuł 34

Artykuł 38

Sąd właściwy dla środka zaskarżenia oraz zaskarżenie
orzeczenia rozstrzygającego o środku zaskarżenia

Brak dokumentów

Orzeczenie wydane w następstwie rozpoznania środka zaska
rżenia może być zaskarżone tylko w drodze postępowań,
o których mowa w wykazie przekazanym Komisji zgodnie
z art. 68 przez każde z państw członkowskich.
Artykuł 35
Zawieszenie postępowania
1.
Sąd rozpoznający środek zaskarżenia zgodnie z art. 33
lub 34 może zawiesić postępowanie na wniosek strony, prze
ciwko której ma być uzyskane wykonanie, jeżeli w państwie
członkowskim pochodzenia został wniesiony od orzeczenia
zwyczajny środek zaskarżenia lub jeżeli termin do wniesienia
takiego środka zaskarżenia jeszcze nie upłynął. W tym ostatnim
przypadku sąd może wyznaczyć termin, w którym środek
zaskarżenia powinien być wniesiony.
2.
Jeżeli orzeczenie zostało wydane w Irlandii lub Zjedno
czonym Królestwie, każdy środek zaskarżenia dopuszczalny
w państwie członkowskim pochodzenia uważa się za zwyczajny
środek zaskarżenia na potrzeby ust. 1.
Artykuł 36
Wykonanie częściowe
1.
Jeżeli orzeczenie rozstrzygnęło o kilku dochodzonych
roszczeniach i nie można zezwolić na wykonanie orzeczenia
w całości, sąd zezwala na jego wykonanie w odniesieniu do
jednego lub kilku roszczeń.
2.
Wnioskodawca może także wnosić o częściowe wyko
nanie.
SEKCJA 3

Przepisy wspólne dla sekcji 1 i 2
Artykuł 37
Dokumenty
1.
Strona, która występuje o uznanie albo nieuznanie orze
czenia lub stwierdzenie wykonalności, przedstawia:
a) odpis orzeczenia, który spełnia warunki niezbędne do usta
lenia jego autentyczności;
oraz
b) zaświadczenie, o którym mowa w art. 39.
2.
Ponadto
w
przypadku
orzeczenia
wydanego
w postępowaniu zaocznym strona, która występuje o uznanie
orzeczenia lub stwierdzenie jego wykonalności, przedstawia:
a) oryginał lub uwierzytelniony odpis dokumentu, z którego
wynika, że pismo wszczynające postępowanie lub pismo
równorzędne zostało doręczony stronie, która nie stawiła
się w sądzie;
lub
b) dokumentu wskazującego, że strona przeciwna jedno
znacznie zgadza się z orzeczeniem.

1.
Jeżeli dokumenty wskazane w art. 37 ust. 1 lit. b) lub ust.
2 nie są przedstawione, sąd może wyznaczyć termin do ich
przedstawienia, poprzestać na dokumentach równorzędnych
lub, jeśli uzna, że informacje, które otrzymał wcześniej, są
wystarczające, zwolnić od obowiązku przedstawienia doku
mentów.
2.
Na żądanie sądu dostarcza się tłumaczenia tych doku
mentów. Tłumaczenia powinny być uwierzytelnione przez
osobę do tego uprawnioną w jednym z państw członkowskich.
Artykuł 39
Zaświadczenie dotyczące orzeczeń w sprawach
małżeńskich oraz orzeczeń w sprawach odpowiedzialności
rodzicielskiej
Właściwy sąd albo właściwy organ państwa członkowskiego
pochodzenia wystawia zaświadczenie na wniosek uprawnionej
strony, przy użyciu formularza znajdującego się w załączniku
I (orzeczenia w sprawach małżeńskich) lub w załączniku II
(orzeczenia w sprawach odpowiedzialności rodzicielskiej).
SEKCJA 4

Wykonalność określonych orzeczeń dotyczących prawa do
osobistej styczności z dzieckiem oraz określonych orzeczeń,
w których zarządzono powrót dziecka
Artykuł 40
Zakres stosowania
1.

Niniejsza sekcja ma zastosowanie do:

a) prawa do osobistej styczności z dzieckiem;
oraz
b) powrotu dziecka na skutek orzeczenia wydanego zgodnie
z art. 11 ust. 8.
2.
Podmiot odpowiedzialności rodzicielskiej może bez naru
szania przepisów niniejszej sekcji wnosić o uznanie i wykonanie
orzeczenia zgodnie z przepisami sekcji 1 i 2 niniejszego
rozdziału.
Artykuł 41
Prawo do osobistej styczności z dzieckiem
1.
Prawo do osobistej styczności z dzieckiem, o którym
mowa w art. 40 ust. 1 lit. a), przyznane w wykonalnym orze
czeniu wydanym w jednym państwie członkowskim jest uzna
wane i wykonalne w innym państwie członkowskim bez
potrzeby stwierdzenia wykonalności oraz bez możliwości sprze
ciwienia się uznaniu, jeżeli orzeczenie uzyskało zaświadczenie
w państwie członkowskim pochodzenia zgodnie z ust. 2.
Nawet jeżeli prawo krajowe nie przewiduje wykonalności orze
czenia przyznającego prawo do osobistej styczności z mocy
samego prawa, sąd państwa członkowskiego pochodzenia
może stwierdzić wykonalność orzeczenia, niezależnie od wnie
sienia jakiegokolwiek środka zaskarżenia.
2.
Sędzia wydaje zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1,
przy użyciu formularza znajdującego się w załączniku III
(zaświadczenie dotyczące prawa do osobistej styczności
z dzieckiem) tylko wtedy, gdy:
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a) w przypadku postępowania zaocznego, pismo wszczynające
postępowanie lub pismo równorzędne zostało doręczone
osobie, która nie stawiła się w sądzie, we właściwym czasie
i w sposób umożliwiający jej przygotowanie obrony, lub
pismo zostało doręczone osobie, ale nie zachowano tych
warunków, a ustalono jednak, że osoba jednoznacznie
zgadza się z orzeczeniem;
b) wszystkie strony, których to dotyczy, miały możliwość bycia
wysłuchanymi;

24.12.2009

2.
Na wystawienie zaświadczenia zgodnie z art. 41 ust. 1 lub
art. 42 ust. 1 nie przysługują żadne środki zaskarżenia.
Artykuł 44
Skuteczność zaświadczenia
Zaświadczenie jest skuteczne tylko w ramach wykonalności
orzeczenia.
Artykuł 45

oraz

Dokumenty

c) dziecko miało możliwość bycia wysłuchanym, o ile nie
uznano tego za niewłaściwe ze względu na jego wiek lub
stopień dojrzałości.
Formularz wypełnia się w języku, w którym sporządzono orze
czenie.
3.
Jeżeli prawo do osobistej styczności z dzieckiem dotyczy
– w chwili ogłoszenia orzeczenia – sytuacji o charakterze trans
granicznym, zaświadczenie wydaje się z urzędu, gdy tylko orze
czenie staje się wykonalne lub tylko tymczasowo wykonalne.
Jeżeli charakter transgraniczny sytuacji pojawia się dopiero
później, zaświadczenie wydaje się na wniosek jednej ze stron.
Artykuł 42
Powrót dziecka
1.
Powrót dziecka, o którym mowa w art. 40 ust. 1 lit. b),
zarządzony w wykonalnym orzeczeniu wydanym w jednym
państwie członkowskim, jest uznawany i wykonalny w innym
państwie członkowskim, bez potrzeby stwierdzenia wykonal
ności oraz bez możliwości sprzeciwienia się uznaniu, jeżeli
orzeczenie uzyskało zaświadczenie w państwie członkowskim
pochodzenia zgodnie z ust. 2.
Nawet jeżeli prawo krajowe nie przewiduje wykonalności orze
czenia zarządzającego powrót dziecka, o którym mowa w art.
11 lit. b) pkt 8, niezależnie od wniesienia jakiegokolwiek środka
zaskarżenia, sąd państwa członkowskiego pochodzenia może
stwierdzić wykonalność orzeczenia.
2.
Sędzia, który wydał orzeczenie, o którym mowa w art. 40
ust. 1 lit. b), wystawia zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1,
tylko wtedy, gdy:
a) dziecko miało możliwość bycia wysłuchanym, o ile nie
uznano tego za niewłaściwe ze względu na jego wiek lub
stopień dojrzałości;
b) strony miały możliwość bycia wysłuchanymi; oraz

1.

Strona, która wnosi o wykonanie orzeczenia, przedstawia:

a) odpis orzeczenia, który spełnia warunki niezbędne do usta
lenia jego autentyczności;
oraz
b) zaświadczenie, o którym mowa w art. 41 ust. 1 lub w art.
42 ust. 1.
2.

Na potrzeby niniejszego artykułu:

— do zaświadczenia, o którym mowa w art. 41 ust. 1, dołącza
się tłumaczenie pkt 12 dotyczącego warunków wykony
wania prawa do osobistej styczności z dzieckiem,
— do zaświadczenia, o którym mowa w art. 42 ust. 1, dołącza
się tłumaczenie pkt 14 dotyczącego warunków wdrażania
środków podjętych w celu zapewnienia powrotu dziecka.
Tłumaczenie dokonane jest w języku urzędowym lub w jednym
z języków urzędowych państwa członkowskiego wykonania,
bądź w jakimkolwiek innym języku wyraźnie przez państwo
członkowskie wykonania dopuszczonym. Tłumaczenie jest
uwierzytelnione przez osobę do tego uprawnioną w jednym
z państw członkowskich.
SEKCJA 5

Dokumenty urzędowe oraz porozumienia
Artykuł 46
Dokumenty urzędowe, które zostały sporządzone i są wyko
nalne w jednym państwie członkowskim, jak również porozu
mienia między stronami, które są wykonalne w państwie człon
kowskim, w którym zostały zawarte, uznaje się i stwierdza ich
wykonalność na tych samych warunkach jak orzeczenia.
SEKCJA 6

c) wydając orzeczenie, sąd uwzględnił podstawy i środki dowo
dowe, na podstawie których wydano orzeczenie zgodnie
z art. 12 konwencji haskiej z 1980 r.

Pozostałe przepisy

W przypadku gdy sąd lub inny organ podejmuje środki mające
na celu zapewnienie ochrony dziecka po jego powrocie do
państwa zwykłego pobytu, należy je wymienić w zaświadczeniu.

Postępowanie w sprawie wykonania orzeczenia

Sędzia wydaje zaświadczenie z urzędu, przy użyciu formularza
znajdującego się w załączniku IV (zaświadczenie w sprawie
powrotu dziecka).
Formularz wypełnia się w języku, w którym sporządzono orze
czenie.
Artykuł 43
Sprostowanie zaświadczenia
1.
Do sprostowania zaświadczenia zastosowanie ma prawo
państwa członkowskiego pochodzenia.

Artykuł 47
1.
Do postępowania w sprawie wykonania orzeczenia
właściwe jest prawo państwa członkowskiego wykonania.
2.
Każde orzeczenie wydane przez sąd innego państwa
członkowskiego oraz którego wykonalność została stwierdzona
zgodnie z przepisami sekcji 2 lub dla którego wydano zaświad
czenie zgodnie z art. 41 ust. 1 lub z art. 42 ust. 1, podlega
wykonaniu na tych samych warunkach, które stosuje się do
orzeczeń wydanych w tym państwie członkowskim.
W szczególności, orzeczenie, dla którego wydano zaświadczenie
zgodnie z art. 41 ust. 1 lub z art. 42 ust. 1, nie może podlegać
wykonaniu, jeżeli nie da się go pogodzić z późniejszym wyko
nalnym orzeczeniem.
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Artykuł 48
Warunki wykonywania prawa do osobistej styczności
z dzieckiem
1.
Sądy państwa członkowskiego wykonania mogą określać
warunki wykonywania prawa do osobistej styczności
z dzieckiem, jeżeli niezbędne ustalenia nie zostały lub nie
zostały dostatecznie określone w orzeczeniu wydanym przez
sądy państwa członkowskiego mającego jurysdykcję dla rozpoz
nania sprawy co do istoty i pod warunkiem, że nie naruszy to
istotnych elementów orzeczenia.
2.
Warunki określone zgodnie z ust. 1 tracą moc na
podstawie późniejszego orzeczenia sądów państwa członkow
skiego, do których jurysdykcji należy rozpoznanie sprawy co do
istoty.
Artykuł 49
Koszty
Przepisy niniejszego rozdziału, z wyjątkiem przepisów sekcji 4,
mają także zastosowanie do ustalania kosztów postępowania
wszczętego zgodnie z niniejszym rozporządzeniem oraz do
wykonania postanowienia w sprawie takich kosztów.
Artykuł 50
Zwolnienie od kosztów procesowych
Powód lub wnioskodawca, który korzystał w państwie człon
kowskim pochodzenia z całkowitej lub częściowej pomocy
prawnej lub ze zwolnienia od kosztów i opłat, ma prawo do
korzystania w postępowaniach przewidzianych w art. 21, 28,
41, 42 i 48 z najkorzystniejszej pomocy prawnej lub ze zwol
nienia od kosztów i opłat w najszerszym zakresie przewi
dzianym w prawie państwa członkowskiego wykonania.
Artykuł 51
Kaucja na zabezpieczenie kosztów procesu lub depozyt
Na stronę, która w jednym państwie członkowskim wnosi
o wykonanie orzeczenia wydanego w innym państwie człon
kowskim, nie można nałożyć obowiązku złożenia kaucji na
zabezpieczenie kosztów procesu lub depozytu, niezależnie od
ich nazwy, z następujących powodów:
a) ponieważ nie ma ona zwykłego pobytu w państwie człon
kowskim, w którym wystąpiono o wykonanie; lub
b) ponieważ nie ma ona obywatelstwa tego państwa członkow
skiego
albo,
jeżeli
wystąpiono
o
wykonanie
w Zjednoczonym Królestwie lub Irlandii, nie ma swego
„domicile” w jednym z tych państw członkowskich.
Artykuł 52
Legalizacja lub inne podobne formalności
Dokumenty, o których mowa w art. 37, 38 i 45, oraz doku
ment pełnomocnictwa procesowego nie wymagają legalizacji
ani innej podobnej formalności.
ROZDZIAŁ IV
WSPÓŁPRACA MIĘDZY ORGANAMI CENTRALNYMI
W SPRAWACH ODPOWIEDZIALNOŚCI RODZICIELSKIEJ

Artykuł 53
Wyznaczanie organów centralnych
Każde państwo członkowskie wyznacza jeden lub większą
liczbę organów centralnych, które pomagają w stosowaniu
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niniejszego rozporządzenia, oraz określa właściwość miejscową
oraz rzeczową każdego z nich. Jeżeli państwo członkowskie
wyznaczyło więcej niż jeden organ centralny, należy z zasady
kontaktować się bezpośrednio z odpowiednim właściwym
organem centralnym. Jeżeli skontaktowano się z organem
centralnym, który nie jest właściwy, jest on odpowiedzialny
za przekazanie wiadomości do właściwego organu centralnego
i odpowiednio za powiadomienie o tym nadawcy.
Artykuł 54
Zadania ogólne
Organy centralne udostępniają informacje o krajowych przepi
sach prawnych i postępowaniach oraz podejmują środki w celu
poprawy stosowania niniejszego rozporządzenia i wzmocnienia
współpracy między organami centralnymi. W tym celu wyko
rzystuje się Europejską Sieć Sądową w sprawach cywilnych
i handlowych utworzoną na mocy decyzji 2001/470/WE.
Artykuł 55
Współpraca w sprawach specyficznych dla
odpowiedzialności rodzicielskiej
Organy centralne, na wniosek organu centralnego innego
państwa członkowskiego albo podmiotu odpowiedzialności
rodzicielskiej, współpracują w określonych sprawach, aby
osiągnąć cele niniejszego rozporządzenia. W tym celu podej
mują, bezpośrednio lub za pośrednictwem organów publicz
nych lub innych podmiotów, zgodnie z przepisami państwa
członkowskiego w zakresie ochrony danych osobowych, odpo
wiednie czynności, aby:
a) zbierać i wymieniać się informacjami dotyczącymi:
(i) sytuacji dziecka;
(ii) toczących się postępowań; lub
(iii) wydanych orzeczeń dotyczących dziecka;
b) dostarczać informacji i pomocy podmiotom odpowiedzial
ności rodzicielskiej, które na ich terytorium wnoszą
o uznanie i wykonanie orzeczenia, w szczególności dotyczą
cego prawa do osobistej styczności z dzieckiem i powrotu
dziecka;
c) ułatwiać kontaktowanie się między sądami, w szczególności
w celu zastosowania art. 11 ust. 6 i 7 oraz art. 15;
d) dostarczać informacje i pomoc, które są niezbędne sądom
w celu zastosowania art. 56; oraz
e) ułatwiać zawieranie porozumień między podmiotami odpo
wiedzialności rodzicielskiej poprzez mediację lub inne
środki, oraz ułatwiać współpracę transgraniczną w tym celu.
Artykuł 56
Umieszczenie dziecka poza rodziną w innym państwie
członkowskim
1.
Jeżeli sąd mający jurysdykcję zgodnie z art. 8–15 rozważa
umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczej lub w rodzinie
zastępczej i jeżeli dziecko ma być umieszczone w innym
państwie członkowskim, sąd konsultuje się uprzednio
z organem centralnym lub z innym właściwym organem
w tym innym państwie członkowskim, o ile interwencja organu
publicznego wymagana jest w tym państwie członkowskim
w sprawach krajowych dotyczących umieszczenia dziecka
poza rodziną.
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2.
Orzeczenie w sprawie umieszczeniu dziecka poza rodziną,
o którym mowa w ust. 1, może być wydane we wzywającym
państwie członkowskim tylko wtedy, gdy właściwy organ
państwa wezwanego zgodził się na takie umieszczenie.
3.
Do procedur konsultacji lub zgody, o których mowa
w ust. 1 i 2, stosuje się przepisy prawa krajowego państwa
wezwanego.
4.
Jeżeli organ właściwy zgodnie z art. 8–15 postanawia
o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej i jeżeli dziecko
ma być umieszczone w innym państwie członkowskim,
a interwencja organu publicznego nie jest wymagana w tym
państwie członkowskim w sprawach krajowych dotyczących
umieszczenia dziecka poza rodziną, organ właściwy powia
damia o tym organ centralny lub inny właściwy organ tego
państwa członkowskiego.

2. a) Finlandia i Szwecja mają możliwość złożenia oświad
czenia, że Konwencja z dnia 6 lutego 1931 r. między
Danią, Finlandią, Islandią, Norwegią i Szwecją zawierająca
postanowienia z zakresu prawa międzynarodowego
prywatnego dotyczące małżeństwa, adopcji i opieki
wraz z Protokołem końcowym, będzie miała zastoso
wanie w ich wzajemnych stosunkach, w całości lub
w części, w miejsce przepisów niniejszego rozporzą
dzenia. Oświadczenia te są załączone do niniejszego
rozporządzenia i opublikowane w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej. Wymienione państwa członkowskie
mogą w każdej chwili wycofać swoje oświadczenia,
w całości lub w części.
b) Przestrzegana jest zasada niedyskryminacji obywateli Unii
ze względu na przynależność państwową.
c) Zasady jurysdykcji w przyszłych umowach, które mają
być zawarte między państwami członkowskimi,
o których mowa w lit. a), dotyczących spraw uregulowa
nych w niniejszym rozporządzeniu, są zgodne
z przepisami jurysdykcyjnymi określonymi w niniejszym
rozporządzeniu.

Artykuł 57
Sposób pracy
1.
Każdy podmiot odpowiedzialności rodzicielskiej może
zgodnie z art. 55 złożyć wniosek o pomoc do każdego organu
centralnego państwa członkowskiego, w którym ma zwykły
pobyt, albo do organu centralnego państwa członkowskiego,
w którym dziecko ma zwykły pobyt lub w którym się znajduje.
Wniosek zawiera na ogół wszelkie dostępne informacje mające
znaczenie dla jego realizacji. Jeżeli wniosek o pomoc dotyczy
uznania i wykonania orzeczenia dotyczącego odpowiedzialności
rodzicielskiej, które wchodzi w zakres stosowania niniejszego
rozporządzenia, podmiot odpowiedzialności rodzicielskiej
dołącza do wniosku odpowiednie zaświadczenia przewidziane
w art. 39, art. 41 ust. 1 lub art. 42 ust. 1.
2.
Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o języku lub
językach urzędowych instytucji Wspólnoty, innych niż własne
języki urzędowe, które mogą dopuścić w kontaktach
z organami centralnymi.
3.
Pomoc udzielona przez organy centralne zgodnie z art. 55
jest nieodpłatna.
4.

24.12.2009

d) Orzeczenia wydane w którymkolwiek z państw nordyc
kich, które złożyły oświadczenie przewidziane w lit. a),
w oparciu o podstawę jurysdykcji odpowiadającą jednej
z podstaw jurysdykcji określonych w rozdziale II niniej
szego rozporządzenia, są uznawane i wykonywane
w
innych
państwach
członkowskich
zgodnie
z przepisami określonymi w rozdziale III niniejszego
rozporządzenia.
3.

Państwa członkowskie przekazują Komisji:
a) kopie umów oraz jednolitych ustaw wykonawczych do
tych umów, o których mowa w ust. 2 lit. a) i c);
b) każde wypowiedzenie lub zmianę tych umów lub jedno
litych ustaw.
Artykuł 60

Każdy organ centralny ponosi swoje własne koszty.

Stosunek do określonych konwencji wielostronnych

Artykuł 58

W stosunkach między państwami członkowskimi niniejsze
rozporządzenie ma pierwszeństwo przed poniższymi konwen
cjami w zakresie, w jakim dotyczą one spraw uregulowanych
w niniejszym rozporządzeniu:

Posiedzenia
1.
W celu ułatwienia stosowania niniejszego rozporządzenia
organy centralne zbierają się regularnie na posiedzeniach.
2.
Posiedzenia te zwołuje się zgodnie z
2001/470/WE ustanawiającą Europejską Sieć
w sprawach cywilnych i handlowych.

decyzją
Sądową

ROZDZIAŁ V
STOSUNEK DO INNYCH REGULACJI PRAWNYCH

Artykuł 59
Stosunek do innych regulacji prawnych
1.
Z zastrzeżeniem przepisów art. 60, 61, 62 oraz ust. 2
niniejszego artykułu, niniejsze rozporządzenie zastępuje dla
państw członkowskich konwencje istniejące w chwili wejścia
w życie niniejszego rozporządzenia, zawarte między dwoma
lub większą ilością państw członkowskich i dotyczące spraw
uregulowanych w niniejszym rozporządzeniu.

a) Konwencją haską z dnia 5 października 1961 r.
o właściwości organów i prawie właściwym w zakresie
ochrony małoletnich;
b) Konwencją luksemburską z dnia 8 września 1967 r.
o uznawaniu orzeczeń w sprawach małżeńskich;
c) Konwencją haską z dnia 1 czerwca 1970 r. o uznawaniu
rozwodów i separacji;
d) Europejską konwencją z dnia 20 maja 1980 r. o uznawaniu
i wykonywaniu orzeczeń dotyczących pieczy nad dzieckiem
oraz o przywracaniu pieczy nad dzieckiem;
oraz
e) Konwencją haską z dnia 25 października 1980 r. dotyczącą
cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę.
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Artykuł 61
Stosunek do Konwencji haskiej z dnia 19 października
1996 r. o właściwości, prawie właściwym, uznawaniu,
wykonywaniu i współpracy w dziedzinie
odpowiedzialności rodzicielskiej i środków ochrony dzieci
W stosunku do Konwencji haskiej z dnia 19 października
1996 r. o właściwości, prawie właściwym, uznawaniu, wykony
waniu i współpracy w dziedzinie odpowiedzialności rodziciel
skiej i środków ochrony dzieci, niniejsze rozporządzenie ma
zastosowanie:
a) jeżeli dane dziecko ma zwykły pobyt na terytorium państwa
członkowskiego;
b) w kwestiach uznawania i wykonywania orzeczeń wydanych
przez właściwy sąd państwa członkowskiego na terytorium
innego państwa członkowskiego, nawet jeśli dane dziecko
ma zwykły pobyt na terytorium państwa trzeciego, które
jest stroną wymienionej konwencji.
Artykuł 62
Zakres skuteczności
1.
Umowy i konwencje, o których mowa w art. 59 ust. 1,
art. 60 i 61 pozostają w mocy w odniesieniu do spraw, których
nie reguluje niniejsze rozporządzenie.
2.
Konwencje wymienione w art. 60, w szczególności
konwencja haska z 1980 r., pozostają w mocy między
państwami członkowskimi, które są ich stronami,
z zastrzeżeniem art. 60.
Artykuł 63
Traktaty ze Stolicą Apostolską
1.
Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie bez
uszczerbku dla traktatu międzynarodowego (konkordatu)
między Stolicą Apostolską a Portugalią, podpisanego
w Watykanie w dniu 7 maja 1940 r.
2.
Orzeczenie o nieważności małżeństwa wydane zgodnie
z traktatem, o którym mowa w ust. 1, uznawane jest
w państwach członkowskich na warunkach określonych
w rozdziale III sekcja 1.
3.
Przepisy ust. 1 i 2 mają również zastosowanie do nastę
pujących traktatów międzynarodowych (konkordatów) ze
Stolicą Apostolską:
a) „Concordato lateranense” z dnia 11 lutego 1929 r. między
Włochami a Stolicą Apostolską, zmienionego porozumie
niem, wraz z Protokołem dodatkowym podpisanym
w Rzymie w dniu 18 lutego 1984 r.;
b) Porozumienia z dnia 3 stycznia 1979 r. między Stolicą
Apostolską a Hiszpanią dotyczącego spraw prawnych.
4.
Do uznawania orzeczeń przewidzianych w ust. 2 we
Włoszech lub w Hiszpanii mogą mieć zastosowanie te same
postępowania i kontrole, które mają zastosowanie
w odniesieniu do orzeczeń sądów kościelnych wydawanych
zgodnie z traktatami międzynarodowymi zawartymi ze Stolicą
Apostolską, o których mowa w ust. 3.

5.
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Państwa członkowskie przekazują Komisji:

a) kopie traktatów, o których mowa w ust. 1 i 3;
b) każde wypowiedzenie lub zmianę tych traktatów.
ROZDZIAŁ VI
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

Artykuł 64
1.
Przepisy niniejszego rozporządzenia mają zastosowanie
jedynie do postępowań sądowych, dokumentów urzędowych
i porozumień między stronami, które zostały wszczęte, sporzą
dzone lub zawarte po rozpoczęciu stosowania niniejszego
rozporządzenia zgodnie z art. 72.
2.
Orzeczenia wydane po dniu rozpoczęcia stosowania
niniejszego rozporządzenia w postępowaniach wszczętych
przed tym dniem, ale po dniu wejścia w życie rozporządzenia
(WE) nr 1347/2000, są uznawane i wykonywane zgodnie
z przepisami rozdziału III niniejszego rozporządzenia, jeżeli
sąd miał jurysdykcję na podstawie zasad jurysdykcyjnych,
które są zgodne z zasadami jurysdykcyjnymi przewidzianymi
w
rozdziale
II
niniejszego
rozporządzenia
lub
w rozporządzeniu (WE) nr 1347/2000, lub w konwencji
zawartej między państwem członkowskim pochodzenia
i wezwanym państwem członkowskim, obowiązującej
w chwili wszczęcia postępowania.
3.
Orzeczenia wydane przed dniem rozpoczęcia stosowania
niniejszego rozporządzenia w postępowaniach wszczętych po
wejściu w życie rozporządzenia (WE) nr 1347/2000 są uzna
wane i wykonywane zgodnie z przepisami rozdziału III niniej
szego rozporządzenia, o ile ich przedmiotem jest rozwód, sepa
racja lub unieważnienie małżeństwa, lub odpowiedzialność
rodzicielska w odniesieniu do dzieci obojga małżonków przy
okazji takich postępowań w sprawach małżeńskich.
4.
Orzeczenia wydane przed dniem rozpoczęcia stosowania
niniejszego rozporządzenia, ale po dniu wejścia w życie rozpo
rządzenia (WE) nr 1347/2000 w postępowaniach wszczętych
przed wejściem w życie rozporządzenia (WE) nr 1347/2000, są
uznawane i wykonywane zgodnie z przepisami rozdziału III
niniejszego rozporządzenia, o ile ich przedmiotem jest rozwód,
separacja lub unieważnienie małżeństwa, lub odpowiedzialność
rodzicielska w odniesieniu do dzieci obojga małżonków przy
okazji takich postępowań w sprawach małżeńskich oraz o ile
sąd miał jurysdykcję na podstawie zasad jurysdykcyjnych, które
są zgodne z przepisami jurysdykcyjnymi przewidzianymi
w
rozdziale
II
niniejszego
rozporządzenia
lub
w rozporządzeniu (WE) nr 1347/2000, lub w konwencji
zawartej między państwem członkowskim pochodzenia
i wezwanym państwem członkowskim, obowiązującej
w chwili wszczęcia postępowania.
ROZDZIAŁ VII
PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 65
Przegląd
Najpóźniej w dniu 1 stycznia 2012 r., a następnie co pięć lat,
Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu, Radzie
i Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu spra
wozdanie ze stosowania niniejszego rozporządzenia, na
podstawie informacji dostarczonych przez państwa członkow
skie. W razie potrzeby sprawozdaniu towarzyszą propozycje
dostosowania.
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Artykuł 66

Artykuł 68

Państwa członkowskie o dwóch lub więcej systemach
prawnych

Informacje dotyczące sądów oraz środków zaskarżenia

W stosunku do państwa członkowskiego, w którym dwa lub
więcej systemów prawnych lub zbiorów przepisów dotyczących
spraw uregulowanych w niniejszym rozporządzeniu mają zasto
sowanie na obszarze różnych jednostek terytorialnych:
a) każde odniesienie do zwykłego pobytu w tym państwie
członkowskim dotyczy zwykłego pobytu w jednostce tery
torialnej;
b) każde odniesienie do przynależności państwowej lub,
w wypadku Zjednoczonego Królestwa i Irlandii, do „domi
cile” dotyczy jednostki terytorialnej określonej przez prawo
tego państwa;

1.
Państwa członkowskie przekazują Komisji wykazy sądów
oraz środków zaskarżenia, o których mowa w art. 21, 29, 33
i 34, oraz wszelkie zmiany tych wykazów.
2.
Komisja aktualizuje te informacje i udostępnia je
publicznie poprzez ich opublikowanie w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej oraz w każdy inny właściwy sposób.
Artykuł 69
Zmiany w załącznikach
Wszelkie zmiany formularzy znajdujących się w załącznikach
I–IV przyjmowane są zgodnie z procedurą doradczą określoną
w art. 70 ust. 2.

c) każde odniesienie do organu państwa członkowskiego
dotyczy organu jednostki terytorialnej w ramach danego
państwa;

Artykuł 70

d) każde odniesienie do przepisów wezwanego państwa człon
kowskiego dotyczy przepisów jednostki terytorialnej,
w której odwołuje się do jurysdykcji, uznania lub wykonania.

1.
Komisja jest wspierana przez komitet (dalej zwany „komi
tetem”).

Komitet

Artykuł 67

2.
W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się
art. 3 i 7 decyzji 1999/468/WE.

Informacje o organach centralnych oraz dopuszczonych
językach

Artykuł 71

Państwa członkowskie przekazują Komisji w ciągu trzech
miesięcy po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia:
a) nazwy i adresy organów centralnych oraz sposoby kontak
towania się z nimi, zgodnie z art. 53;
b) informacje o językach dopuszczonych w kontaktach
z organami centralnymi, zgodnie z art. 57 ust. 2;
oraz
c) informacje o językach dopuszczonych w przypadku zaświad
czeń dotyczących prawa do osobistej styczności z dzieckiem,
zgodnie z art. 45 ust. 2.
Państwa członkowskie zawiadamiają Komisję o wszelkich zmia
nach tych informacji.
Informacje te są podawane przez Komisję do publicznej wiado
mości.

3.

Komitet przyjmuje swój regulamin wewnętrzny.
Uchylenie rozporządzenia (WE) nr 1347/2000

1.
Rozporządzenie (WE) nr 1347/2000 traci moc z dniem
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
2.
Wszelkie odniesienia do rozporządzenia (WE) nr
1347/2000 traktuje się jako odniesienia do niniejszego rozpo
rządzenia i odczytuje się je zgodnie z tabelą porównawczą
zawartą w załączniku IV.
Artykuł 72
Wejście w życie
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia
2004 r.
Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 marca 2005 r.,
z wyjątkiem art. 67, 68, 69 i 70, które stosuje się od dnia
1 sierpnia 2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane w państwach człon
kowskich zgodnie z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską.

Sporządzono w Brukseli dnia 27 listopada 2003 r.
W imieniu Rady
R. CASTELLI

Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK I
ZAŚWIADCZENIE, O KTÓRYM MOWA W ART. 39, DOTYCZĄCE ORZECZEŃ W SPRAWACH
MAŁŻEŃSKICH (1)

1. Państwo członkowskie pochodzenia
2. Sąd lub organ wydający zaświadczenie
2.1. Oznaczenie
2.2. Adres
2.3. Telefon/Faks/E-mail
3. Dane dotyczące małżeństwa
3.1. Żona
3.1.1. Nazwisko, imiona
3.1.2. Adres
3.1.3. Państwo i miejsce urodzenia
3.1.4. Data urodzenia
3.2. Mąż
3.2.1. Nazwisko, imiona
3.2.2. Adres
3.2.3. Państwo i miejsce urodzenia
3.2.4. Data urodzenia
3.3. Państwo, miejsce (o ile znane) i data zawarcia małżeństwa
3.3.1. Państwo zawarcia małżeństwa
3.3.2. Miejsce zawarcia małżeństwa (o ile znane)
3.3.3. Data zawarcia małżeństwa
4. Sąd, który wydał orzeczenie
4.1. Oznaczenie sądu
4.2. Siedziba sądu
5. Orzeczenie
5.1. Data
5.2. Sygnatura akt
5.3. Rodzaj orzeczenia
5.3.1. Rozwód
5.3.2. Unieważnienie małżeństwa
5.3.3. Separacja
(1) 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, uchylające rozporządzenie
(WE) nr 1347/2000.
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5.4. Czy orzeczenie zostało wydane w postępowaniu zaocznym?
5.4.1. Nie
5.4.2. Tak (1)
6. Nazwiska stron, którym przyznano pomoc prawną
7. Czy według prawa państwa członkowskiego pochodzenia przeciwko orzeczeniu mogą być wniesione dalsze środki
prawne?
7.1. Nie
7.2. Tak
8. Data skuteczności prawnej w państwie członkowskim, w którym orzeczenie zostało wydane
8.1. Rozwód
8.2. Separacja
Sporządzono w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podpis i/lub pieczęć służbowa

(1) Należy dołączyć dokumenty, o których mowa w art. 37 ust. 2.

PL

24.12.2009

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK II
ZAŚWIADCZENIE, O KTÓRYM MOWA W ART. 39, DOTYCZĄCE ORZECZEŃ W SPRAWACH
ODPOWIEDZIALNOŚCI RODZICIELSKIEJ (1)
1. Państwo członkowskie pochodzenia
2. Sąd lub organ wystawiający zaświadczenie
2.1. Oznaczenie
2.2. Adres
2.3. Telefon/Faks/E-mail
3. Podmiot prawa do osobistej styczności z dzieckiem
3.1. Nazwisko, imiona
3.2. Adres
3.3. Data i miejsce urodzenia (o ile znane)
4. Podmioty odpowiedzialności rodzicielskiej inne niż wymienione w pkt 3 (2)
4.1.
4.1.1. Nazwisko, imiona
4.1.2. Adres
4.1.3. Data i miejsce urodzenia (o ile znane)
4.2.
4.2.1. Nazwisko, imiona
4.2.2. Adres
4.2.3. Data i miejsce urodzenia (o ile znane)
4.3.
4.3.1. Nazwisko, imiona
4.3.2. Adres
4.3.3. Data i miejsce urodzenia (o ile znane)
5. Sąd, który wydał orzeczenie
5.1. Oznaczenie sądu
5.2. Siedziba sądu
6. Orzeczenie
6.1. Data
6.2. Sygnatura akt
6.3. Czy orzeczenie zostało wydane w postępowaniu zaocznym?
6.3.1. Nie
6.3.2. Tak (2)
7. Dzieci, których dotyczy orzeczenie (3)
7.1. Nazwisko, imiona i data urodzenia
7.2. Nazwisko, imiona i data urodzenia
7.3. Nazwisko, imiona i data urodzenia
7.4. Nazwisko, imiona i data urodzenia
(1) 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, uchylające rozporządzenie
(WE) nr 1347/2000.
2
( ) W przypadku wspólnej pieczy osoba wskazana w pkt 3 może być także wymieniona w pkt 4.
3
( ) Należy dołączyć dokumenty, o których mowa w art. 37 ust. 2.
Jeżeli orzeczenie dotyczy więcej niż czworga dzieci, należy użyć drugiego formularza.
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8. Nazwiska stron, którym przyznano pomoc prawną
9. Zaświadczenie o wykonalności i doręczeniu
9.1. Czy orzeczenie jest wykonalne według prawa państwa członkowskiego pochodzenia?
9.1.1. Tak
9.1.2. Nie
9.2. Czy orzeczenie zostało doręczone stronie, przeciwko której ma być uzyskane wykonanie?
9.2.1. Tak
9.2.1.1. Nazwisko, imiona strony
9.2.1.2. Adres
9.2.1.3. Data doręczenia
9.2.2. Nie
10. Szczególne informacje w odniesieniu do orzeczeń dotyczących prawa do osobistej styczności z dzieckiem, jeżeli
stwierdzenie wykonalności jest wymagane zgodnie z art. 28. Możliwość taką przewiduje art. 40 ust. 2:
10.1. Warunki wykonywania prawa do osobistej styczności z dzieckiem (w zakresie, w jakim określone
w orzeczeniu)
10.1.1. Data, godzina
10.1.1.1. Początek
10.1.1.2. Koniec
10.1.2. Miejsce
10.1.3. Szczególne obowiązki podmiotu odpowiedzialności rodzicielskiej
10.1.4. Szczególne obowiązki uprawnionego do osobistej styczności z dzieckiem
10.1.5. Wszelkie ograniczenia prawa do osobistej styczności dzieckiem
11. Szczególne informacje w odniesieniu do orzeczeń dotyczących powrotu dziecka, jeżeli stwierdzenie wykonalności jest
wymagane zgodnie z art. 28. Możliwość taką przewiduje art. 40 ust. 2:
11.1. W orzeczeniu zarządzono powrót dziecka
11.2. Osoba, do której dziecko ma powrócić (w zakresie, w jakim określone w orzeczeniu)
11.2.1. Nazwisko, imiona
11.2.2. Adres
Sporządzono w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podpis i/lub pieczęć służbowa
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ZAŁĄCZNIK III
ZAŚWIADCZENIE, O KTÓRYM MOWA W ART. 42 UST. 1, DOTYCZĄCE ORZECZEŃ W SPRAWACH
PRAWA DO OSOBISTEJ STYCZNOŚCI Z DZIECKIEM (1)
1. Państwo członkowskie pochodzenia
2. Sąd lub organ wystawiający zaświadczenie
2.1. Oznaczenie
2.2. Adres
2.3. Telefon/Faks/E-mail
3. Podmiot prawa do osobistej styczności z dzieckiem
3.1. Nazwisko, imiona
3.2. Adres
3.3. Data i miejsce urodzenia (o ile znane)
4. Podmioty odpowiedzialności rodzicielskiej inne niż wymienione w pkt 3 (2) (3)
4.1.
4.1.1. Nazwisko, imiona
4.1.2. Adres
4.1.3. Data i miejsce urodzenia (o ile znane)
4.2.
4.2.1. Nazwisko, imiona
4.2.2. Adres
4.2.3. Data i miejsce urodzenia (o ile znane)
4.3. Pozostałe
4.3.1. Nazwisko, imiona
4.3.2. Adres
4.3.3. Data i miejsce urodzenia (o ile znane)
5. Strona pozwana/strona przeciwna (o ile znana)
5.1. Oznaczenie sądu
5.2. Siedziba sądu
6. Orzeczenie
6.1. Data
6.2. Sygnatura akt
(1) 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, uchylające rozporządzenie
(WE) nr 1347/2000.
2
( ) W wypadku wspólnej pieczy osoba wymieniona w pkt 3 może być także wymieniona w pkt 4.
3
( ) Należy zakreślić pole, które dotyczy osoby, przeciwko której orzeczenie ma być wykonane.
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7. Dzieci, których dotyczy orzeczenie (1)
7.1. Nazwisko, imiona i data urodzenia
7.2. Nazwisko, imiona i data urodzenia
7.3. Nazwisko, imiona i data urodzenia
7.4. Nazwisko, imiona i data urodzenia
8. Czy orzeczenie jest wykonalne w państwie członkowskim pochodzenia?
8.1. Tak
8.2. Nie
9. Jeżeli orzeczenie zostało wydane zaocznie, pismo wszczynające postępowanie lub pismo równorzędne zostało
doręczone osobie, która nie stawiła się w sądzie, we właściwym czasie i w sposób umożliwiający jej przygotowanie
obrony, lub pismo zostało doręczone osobie, ale nie zachowano tych warunków, a ustalono jednak, że osoba
jednoznacznie zgadza się z orzeczeniem
10. Wszystkie strony miały możliwość być wysłuchane
11. Dzieci miały możliwość bycia wysłuchanymi, o ile nie uznano tego za niewłaściwe ze względu na ich wiek lub
stopień dojrzałości
12. Warunki wykonywania prawa do osobistej styczności z dzieckiem (w zakresie, w jakim określone w orzeczeniu)
12.1. Data, godzina
12.1.1. Początek
12.1.2. Koniec
12.2. Miejsce
12.3. Szczególne obowiązki podmiotu odpowiedzialności rodzicielskiej
12.4. Szczególne obowiązki uprawnionego do osobistej styczności z dzieckiem
12.5. Wszelkie ograniczenia prawa do osobistej styczności z dzieckiem
13. Nazwiska stron, którym przyznano pomoc prawną
Sporządzono w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podpis i/lub pieczęć służbowa

(1) Jeżeli orzeczenie dotyczy więcej niż czworga dzieci, należy użyć drugiego formularza.
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ZAŁĄCZNIK IV
ZAŚWIADCZENIE, O KTÓRYM MOWA W ART. 42 UST. 1, DOTYCZĄCE ORZECZEŃ W SPRAWACH
POWROTU DZIECKA (1)

1. Państwo członkowskie pochodzenia
2. Sąd lub organ wystawiający zaświadczenie
2.1. Oznaczenie
2.2. Adres
2.3. Telefon/Faks/E-mail
3. Osoba, do której dziecko ma powrócić (w zakresie, w jakim określone w orzeczeniu)
3.1. Nazwisko, imiona
3.2. Adres
3.3. Data i miejsce urodzenia (o ile znane)
4. Pomioty odpowiedzialności rodzicielskiej (2)
4.1. Matka
4.1.1. Nazwisko, imiona
4.1.2. Adres (jeżeli znany)
4.1.3. Data i miejsce urodzenia (o ile znane)
4.2. Ojciec
4.2.1. Nazwisko, imiona
4.2.2. Adres (jeżeli znany)
4.2.3. Data i miejsce urodzenia (o ile znane)
4.3. Pozostałe
4.3.1. Nazwisko, imiona
4.3.2. Adres (o ile znany)
4.3.3. Data i miejsce urodzenia (o ile znane)
5. Strona pozwana/strona przeciwna (o ile znana)
5.1. Nazwisko, imiona
5.2. Adres (o ile znany)
(1) 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, uchylające rozporządzenie
(WE) nr 1347/2000.
2
( ) Ten punkt jest fakultatywny.

L 347/53

L 347/54

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.12.2009

6. Sąd, który wydał orzeczenie
6.1. Oznaczenie sądu
6.2. Siedziba sądu
7. Orzeczenie
7.1. Data
7.2. Sygnatura akt
8. Dzieci, których dotyczy orzeczenie (1)
8.1. Nazwisko, imiona i data urodzenia
8.2. Nazwisko, imiona i data urodzenia
8.3. Nazwisko, imiona i data urodzenia
8.4. Nazwisko, imiona i data urodzenia
9. W orzeczeniu zarządzono powrót dziecka.
10. Czy orzeczenie jest wykonalne w państwie członkowskim pochodzenia?
10.1. Tak
10.2. Nie
11. Dzieci miały możliwość bycia wysłuchanymi, o ile nie uznano tego za niewłaściwe ze względu na ich wiek lub
stopień dojrzałości
12. Strony miały możliwość być wysłuchane
13. W orzeczeniu zarządzono powrót dziecka, a sąd uwzględnił w swoim orzeczeniu podstawy i środki dowodowe, na
których opiera się orzeczenie wydane zgodnie z art. 13 Konwencji haskiej z dnia 25 października 1980 r. dotyczącej
cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę
14. W stosownych przypadkach, szczegółowe informacje dotyczące środków, które zostały podjęte przez sądy lub
organy w celu zapewnienia ochrony dziecka po jego powrocie do państwa członkowskiego swojego zwykłego
pobytu
15. Nazwiska stron, którym przyznano pomoc prawną
Sporządzono w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podpis i/lub pieczęć służbowa

(1) Jeżeli objętych orzeczeniem jest więcej niż czworo dzieci, należy użyć drugiego formularza.
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ZAŁĄCZNIK V
TABELA PORÓWNAWCZA Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1347/2000
Odpowiednie artykuły
w nowym tekście

Artykuły uchylone

Odpowiednie artykuły
w nowym tekście

Artykuły uchylone

1

1, 2

27

34

2

3

28

35

3

12

29

36

4

30

50

5

4

31

51

6

5

32

37

7

6

33

39

8

7

34

38

9

17

35

52

10

18

36

59

11

16, 19

12

20

37

60, 61

13

2, 49, 46

38

62

14

21

15

22, 23

16

39
40

63

41

66

42

64

43

65

44

68, 69

45

70

17

24

18

25

19

26

20

27

21

28

46

72

22

21, 29

Załącznik I

68

23

30

Załącznik II

68

24

31

Załącznik III

68

25

32

Załącznik IV

Załącznik I

26

33

Załącznik V

Załącznik II
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ZAŁĄCZNIK VI
Oświadczenia Szwecji i Finlandii złożone zgodnie z art. 59 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Rady dotyczącego jurysdykcji oraz
uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodziciel
skiej, uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1347/2000
Oświadczenie Szwecji:
Zgodnie z art. 59 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Rady dotyczącego jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania
orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylającego
rozporządzenie (WE) nr 1347/2000, Szwecja oświadcza, że Konwencja z dnia 6 lutego 1931 r. między Danią,
Finlandią, Islandią, Norwegią i Szwecją zawierająca postanowienia z zakresu prawa międzynarodowego prywatnego
dotyczące małżeństwa, adopcji i opieki wraz z Protokołem końcowym ma w pełni zastosowanie w stosunkach
między Szwecją a Finlandią w miejsce przepisów niniejszego rozporządzenia.
Oświadczenie Finlandii:
Zgodnie z art. 59 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Rady dotyczącego jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania
orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylającego
rozporządzenie (WE) nr 1347/2000, Finlandia oświadcza, że Konwencja z dnia 6 lutego 1931 r. między Danią,
Finlandią, Islandią, Norwegią i Szwecją zawierająca postanowienia z zakresu prawa międzynarodowego prywatnego
dotyczące małżeństwa, adopcji i opieki wraz z Protokołem końcowym ma w pełni zastosowanie w stosunkach
między Finlandią a Szwecją w miejsce przepisów niniejszego rozporządzenia.
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