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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

11.5.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1565/2008, внесена от E.A. с испанско гражданство, относно 
обхвата на Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета от 27 ноември 2003 г. 
относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни 
решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията описва трудностите, с които се сблъсква при упражняването 
на своите права да поддържа връзка със своите малолетни деца. Вносителят на 
петицията е с испанско гражданство, а неговата бивша съпруга е с финландско 
гражданство. Бившата съпруга на вносителя на петицията се премества през 1996 г. във 
Финландия от Испания, заедно с децата им, което според испанските органи е 
незаконно преместване на малолетни деца. След това бившата съпруга получава 
постоянно местожителство във Финландия, където органите не считат, че тя е 
извършила правонарушение.  Въз основа на решение на публичната администрация, 
вносителят на петицията впоследствие получава разрешение да вземе децата за 
ваканция и семейно посещение в Испания. След 16 дни бившата съпруга съобщава, че 
вносителят на петицията е отвлякъл децата, и финландските органи го осъждат на 18 
месеца затвор. Тъй като вносителят на петицията е убеден, че в горния регламент има 
празноти и че той не предвижда ясни насоки за прилагане на правото на поддържане на 
връзка в чужбина, той моли Европейския парламент да се заеме с неговия случай.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 18 март 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).
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3. Отговор от Комисията, получен на 07 юли 2009 г.

Целта на Европейския съюз в областта на семейното право е да се позволи решенията, 
постановени в дадена държава-членка, да се признават и изпълняват директно в 
другите държави-членки. Поради това съответното законодателство на Общността по
въпросите на разводите и родителската отговорност, т. е. Регламент (ЕО) № 2201/2003 
на Съвета („Регламент Брюксел IIа“), се ограничава до правилата относно 
юрисдикцията и признаването и изпълнението на някои съдебни решения между 
държавите-членки. В този контекст Регламент Брюксел ІІа цели да улесни 
действителното упражняване на правата на достъп в трансгранични случаи. Регламент 
Брюксел ІІа е правен инструмент в областта на съдебното сътрудничество по 
гражданскоправни въпроси. Въпреки че в Регламента се съдържат конкретни правила 
на Общността относно трансграничното отвличане на деца от родител, в него не се 
посочва дали отвличането на дете от родител също е престъпление. Отговорът на този 
въпрос зависи от материалното наказателно право на всяка държава-членка.

Поради това съответното законодателство на Общността по въпросите на разводите и 
родителската отговорност, т. е. Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета („Регламент 
Брюксел IIа“), се ограничава до правилата относно юрисдикцията и признаването и 
изпълнението на някои съдебни решения между държавите-членки. Регламент (ЕО) № 
1347/2000 на Съвета, който беше отменен от датата на прилагане на Регламент Брюксел 
ІІа, влезе в сила на 1 март 2001 г .  и не съдържа никакви конкретни правила на 
Общността относно трансграничното отвличане на деца от родител.  Следователно 
събитията, свързани с това, че през 1996 г. бившата съпруга на вносителя на петицията 
е напуснала Испания заедно с децата им, не попадат в обхвата на правилата на 
Общността относно отвличането на деца от родител.

По отношение на гражданскоправните аспекти на това, че вносителят на петицията е 
взел децата си за ваканция в Испания, следва да се отбележи, че въпреки че връщането 
на неговите две деца във Финландия е уредено в Регламент Брюксел ІІа, въпросът дали 
е налице неправомерно отвеждане трябва да се реши въз основа на приложимите по 
това време разпоредби относно родителската отговорност и достъп. Предоставянето на 
права на достъп и договореностите за тяхното упражняване се уреждат от правото на 
държавата на обичайно местопребиваване на децата, т. е. в този случай – от 
финландското право. Дали е имало договореност между вносителя на петицията и 
неговата бивша съпруга децата да прекарат ваканцията си с него в Испания е 
фактически въпрос. Освен това, дали по силата на тази или друга договореност 
вносителят на петицията ефективно е получил права на достъп, които са му позволили 
да вземе децата си в Испания, е въпрос на финландското право. Компетентните 
финландски органи трябва да оценят тези въпроси, като имат предвид специфичните 
обстоятелства на случая. Ако вносителят на петицията счита, че финландските органи 
неправилно са оценили свързаните с неговия случай факти и/или неправилно са 
приложили финландския закон, той следва да бъде посъветван за обжалва съответното 
решение във Финландия.
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Заключение

Въз основа на информацията, предоставена от вносителя на петицията, описаните от 
него трудности изглежда са породени от оценката на свързаните с неговия случай 
факти и/или прилагането на националното право, а не на правото на Общността.

4. Отговор от Комисията, получен на 11 май 2010 г.

В допълнителните документи, изпратени до Комисията, вносителят на петицията се 
оплаква, че е неправомерно осъден за отвличане от финландския съд и че 
наказателното производство, довело до това обвинение, е било необективно и 
дискриминационно.  Освен това вносителят на петицията твърди, че финландските 
органи не са предприели конкретни действия в отговор на обвиненията му, че съпругът 
на майката на децата му е упражнявал насилие върху тях, и че децата все още живеят 
със своята майка и техния предполагаем насилник. Накрая, вносителят на петицията 
твърди, че въпреки факта, че той отговаря на всички изисквания, посочени в Директива 
2003/8/ЕО, до този момент нито финландските органи, нито испанските органи са му 
предоставили правна помощ.

Що се отнася до затрудненията на вносителя на петицията при упражняването на 
правото му на достъп, допълнителните документи, които бяха изпратени на Комисията, 
не съдържат нови подробности, които да наложат промяна или допълване на 
коментарите на Комисията по случая, които вече бяха предадени на комисията по 
петиции.

Европейската комисия няма правомощията да се намесва в работата на 
наказателноправните системи на отделните държави-членки. Правомощията на 
Европейския съюз и на Европейската комисия в областта на наказателното право са 
определени в Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Член 72 от 
Договора постановява, че държавите-членки носят отговорност за поддържането на 
обществения ред и опазването на вътрешната сигурност в своите държави. Що се 
отнася до оплакването на вносителя на петицията, че финландските органи не са 
предприели конкретни действия в отговор на твърденията му, че децата му са били 
насилвани от съпруга на тяхната майка, Европейската комисия не може да поиска от 
полицейските органи на дадена държава-членка да разследват подобни обвинения, тъй 
като този въпрос е от компетентността на националните органи.

Целта на Директива 2003/8/ЕО е да подобри достъпа до правосъдие при трансгранични 
граждански дела чрез установяване на минимални общи правила за правна помощ и да 
гарантира, че при определени условия, лица, които не могат да поемат съдебните 
разноски поради финансовото си положение, получават подходяща правна помощ. 
Директивата също така въвежда определени механизми за правно сътрудничество 
между органите, определени от държавите-членки за улесняване на предаването и 
обработването на молби за правна помощ. Директивата определя срок от 15 дни за 
предаването на молбите за правна помощ между държавите-членки и налага
задължението националните органи, които са компетентни да вземат решения по 
молбите за правна помощ, да гарантират, че кандидатите са напълно информирани за 
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обработването на молбата. Въз основа на предоставената от вносителя на петицията 
информация, във въпросния случай не може да се установи неспазване на тези 
изисквания както от страна на испанските, така и от страна на финландските органи. 
Съгласно член 12 от директивата „правната помощ се предоставя или се отказва от 
компетентния орган на държавата-членка, в която се намира съдът“. Освен това 
условията, свързани с финансовите средства и същността на спора, се определят от 
всяка държава-членка. Следователно въпросите, свързани с прилагането на директивата 
в държавите-членки, следва да се разглеждат в съответствие с приложимото 
национално право, т. е. в случая на вносителя на петицията, с финландското право. 
Националните органи и съдилища и, като последна инстанция, Европейският съд по 
правата на човека отговарят за разглеждането и вземането на решения по отделни 
случаи, като вземат предвид всички съответни обстоятелства по конкретното дело. 
Трудностите на вносителя на петицията при получаването на правна помощ изглежда 
са свързани с прилагането на националното законодателство от страна на националните 
органи. Поради това Европейската комисия не може да предприеме действия и по този 
аспект от случая. Ако молба за правна помощ е отхвърлена във Финландия, решението 
може да се обжалва пред съд и на кандидата се изпращат указания как да обжалва.

Що се отнася до евентуално решение на испанските органи да отхвърлят молбата на 
вносителя на петицията за правна помощ, следва да се вземе предвид, че директивата се 
прилага единствено за трансгранични случаи. Не съществува законодателство на 
Съюза, което да урежда правната помощ в национални дела.  Тези положения попадат в 
сферата на компетентност на държавите-членки. Поради това няма правна рамка на ЕС, 
чрез която да се разглеждат решенията на испанските органи във връзка с 
предоставянето на правна помощ в случая на вносителя на петицията.


