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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

12.7.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0543/2009, внесена от Kees van Beek, с нидерландско гражданство, 
относно предполагаемо незачитане на законодателството на ЕС от страна на 
Съвета за закрила на децата и Бюрото за закрила на младежта в 
Нидерландия

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията твърди, че в съответствие с полското законодателство право е 
завел две деца от Полша в Нидерландия. Той е бащата на двете деца и двете деца са 
припознати от него. Със съгласието на биологичната майка той е подал също така 
заявление в Нидерландия да му бъде присъдено пълно упражняване на родителски 
права спрямо едното от децата. Вносителят на петицията подчертава, че това не е 
случай на осиновяване. Другото дете е осиновено и вносителят на петицията и неговата 
съпруга притежават свидетелство за раждане, в което те двамата са посочени като 
родители. Вносителят на петицията счита, че Съветът за закрила на децата и Бюрото за 
закрила на младежта в Нидерландия нарушават европейското и международното 
законодателство при провеждане на необходимите процедури, като не признават 
законността на официални полски документи, по собствена инициатива извършват 
разследвания в Полша и не изясняват кои документи трябва да бъдат представени. 
Вносителят на петицията също така съобщава, че Бюрото за закрила на младежта е 
отвело двете деца от дома им, въз основа на предполагаема неяснота относно 
упражняването на родителски права. Той моли Европейския парламент за помощ.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 10 юли 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).
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3. Отговор от Комисията, получен на 26 октомври 2009 г.

Петицията засяга проблеми, свързани с родителската отговорност, международното 
осиновяване и непризнаването на решения за осиновяване между Нидерландия и 
Полша.

Вносителят на петицията твърди, че е биологичен баща на две момиченца, родени в 
Полша. Той е посочен като баща в двата акта за раждане и през януари и февруари 
2008 г. е довел двете момичета от Полша в Нидерландия (в петицията не е предоставена 
информация за възрастта на двете деца).

Със съгласието на биологичната майка на по-голямото момиче, която е гражданка на 
Полша, вносителят на петицията е предприел стъпки за започване на съдебно 
производство пред съда в Хага. Неговото искане е подкрепено от биологичната майка с 
документ, заверен от полски нотариус.

През октомври 2008 г. настоящата съпруга на вносителя на петицията е осиновила по-
малкото момиче в Полша. Измененото удостоверение за раждане на по-малкото 
момиче посочва вносителя на петицията и неговата съпруга като родители на 
момичето, считано от декември 2008 г.

Вносителят на петицията твърди, че нидерландските органи, участващи в 
производството (Съветът за закрила на децата и Бюрото за закрила на младежта), 
превишават правомощията си при работата си по този случай. Те не признават 
полските решения и извършват паралелни разследвания в Полша.. Нещо повече, през 
януари 2009 г. Съветът за закрила на децата е отправил искане за временно 
упражняване на родителски права спрямо децата. На 3 април 2009 г. и двете деца са 
отведени от дома на вносителя на петицията и оттогава не са били в контакт с бащата 
(и с осиновителката в случая с по-малкото дете).

Оценка и коментари

Вносителят на петицията се оплаква от предполагаемо нарушение на 
законодателството на ЕС и разпоредбите на Хагската конвенция от 29 май 1993 г. за 
защита на децата и сътрудничество в областта на международното осиновяване.

Случаят с по-голямата дъщеря:

В контекста на предоставената информация случаят с по-голямата дъщеря е свързан с 
признаването в Нидерландия на полско споразумение за упражняване на родителски 
права. Вносителят на петицията твърди, че е бащата, и е довел момичето в 
Нидерландия със съгласието на биологичната майка. Правото на вносителя на 
петицията на упражняване на родителски права е било потвърдено в Полша чрез 
споразумение, заверено от нотариус. Вносителят на петицията е подал заявление в съда 
в Хага да му бъде присъдено пълно упражняване на родителски права върху дъщеря му 
със съгласието на биологичната майка.

Решенията във връзка с родителската отговорност са обхванати от Регламент (ЕО) 
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№ 2201/2003 на Съвета от 27 ноември 2003 г.1 относно компетентността, признаването 
и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската 
отговорност, с който се отменя Регламент (ЕО) № 1347/2000.

Важно е да се изтъкне, че регламентът се прилага не само към съдебните решения, но и 
към документи, които са официално изготвени или вписани като „автентични правни 
инструменти“ (като например документи, заверени от нотариус) и към спогодби, 
сключени между страните.

Изглежда, че споразумението между бащата и биологичната майка в Полша по 
отношение на по-голямата дъщеря е трябвало да бъде признато в Нидерландия въз 
основа на документа, изготвен в съответствие с полското законодателство. Комисията 
обаче не разполага с достатъчна информация по този въпрос, нито във връзка с 
резултата от заявлението до съда в Хага.

Случаят с по-малката дъщеря:

Вносителят на петицията е също така биологичен баща на по-малкото момиче. 
Изглежда, че тя е била осиновена от настоящата съпруга на вносителя на петицията в 
Полша. В петицията не е предоставена информация за биологичната майка на това 
момиче.
Изглежда, че Нидерландия не е признала решението за осиновяване, прието в Полша.
От самото начало Комисията би желала да изтъкне, че не съществува законодателство 
на Общността във връзка с осиновяванията. Решенията за осиновяване, мерките, 
подготвящи осиновяването, както и унищожаването и прекратяването на 
осиновяването, са изрично изключени от обхвата на Регламент (ЕО) № 2201/2003 на 
Съвета. Следователно е задължение на отделните държави-членки да опазват 
интересите на всички засегнати страни в тази важна сфера на семейното право.

Нещо повече, не съществува законодателство на ЕС по отношение на признаването на 
решения за осиновяване от държавите-членки. Тази въпрос често се регулира на 
двустранна основа.
Хагската конвенция за международното осиновяване е международна конвенция, 
следователно проблемите, свързани с прилагането на нейните правила, трябва да се 
разрешават от централните органи на двете засегнати държави-членки (Полша и 
Нидерландия). Европейската общност не е компетентна по въпроса.

Временно упражняване на родителски права спрямо децата от страна на Съвета за 
закрила на децата:

Регламент (ЕО) № 2201/2003 установява правила относно компетентността, 
признаването и изпълнението и сътрудничеството между централните органи в 
областта на родителската отговорност, което включва също така правото на 
упражняване на родителски права спрямо детето.

                                               
1 Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета от 27 ноември 2003 година относно компетентността, 
признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската 
отговорност, с който се отменя Регламент (ЕО) № 1347/2000, ОВ L 338, 23.12.2003 г.
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Мерките по същество обаче, свързани със защитата на децата, са определени в 
националното законодателство и не е от сферата на компетентност на Европейската 
комисия да проучва доколко подходящи са предприетите мерки.

Заключения

Тъй като не съществува законодателство на Общността в областта на осиновяването, 
Европейската комисия не може да се намеси в случая с по-малката дъщеря. Ако 
вносителят на петицията счита, че правата му са били нарушени във въпросния случай, 
той трябва да търси правна защита на национално равнище чрез компетентните 
съдилища.

Изглежда няма нарушаване на законодателството на Европейските общности по 
отношение на решението за временно упражняване на родителски права.

За да оцени дали Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета е бил приложен правилно в 
случая с по-голямата дъщеря, Комисията би искала да получи повече подробности във 
връзка с производството по отношение на по-голямото момиче в съда в Хага.

Комисията ще изпрати писмо до вносителя на петицията, за да поиска информация, 
която ще й позволи да оцени дали има възможни нарушения на достиженията на 
правото на Общността. 

4. Отговор от Комисията, получен на 19 февруари 2010 г.

Комисията вече е изразила предварителните си мнения по този случай през октомври 
2009 г., като е поискала допълнителни подробности, които са били предоставени само 
частично от вносителя на петицията.

Случаят с Oliwia:

Както е посочено в първия отговор на Комисията на тази петиция, случаят с Oliwia 
засяга признаването в Нидерландия на полското споразумение за упражняване на 
родителски права. Вносителят на петицията твърди, съгласно декларацията му, че е 
баща на детето, и че е довел момичето в Нидерландия със съгласието на неговата 
биологична майка. Правото на вносителя на петицията на упражняване на родителски 
права е било потвърдено в Полша чрез споразумение, заверено от нотариус. Вносителят 
на петицията е подал заявление в съда в Хага да му бъде присъдено пълно упражняване 
на родителски права върху дъщеря му със съгласието на биологичната майка.

Полското Министерство на труда и социалните въпроси е потвърдило законността на 
документа, който се отнася до родителските права над Oliwia и е заверен от нотариус, с 
писмо от 29 април 2009 г. до Министерството на правосъдието на Нидерландия.

Изглежда, че споразумението между бащата и биологичната майка в Полша по 
отношение на Oliwia е трябвало да бъде признато в Нидерландия въз основа на 
документа, изготвен в съответствие с полското законодателство. Комисията обаче не 
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разполага с достатъчна информация по този въпрос, нито по отношение на резултата от 
заявлението до съда в Хага, като документите, предоставени от вносителя на петицията 
все още не са довели до изясняване на тази важна точка.

Също така изглежда, че съдът в Хага е поискал от вносителя на петицията да 
предостави проба от ДНК, за да удостовери, че наистина е биологичният баща на 
Oliwia. Той обаче не се е съгласил, считайки тази молба за нарушение на неговите 
права на човека.

Случаят с Monika:

Вносителят на петицията също така твърди, че е биологичен баща на Monika, и е 
посочен като такъв в нейното свидетелство за раждане. Monika е била осиновена от 
съпругата на вносителя на петицията в Полша (декрет № 289/08 от 22 октомври 2008 
г.), със съгласието на нейната биологична майка. Нидерландия обаче не е признала 
решението за осиновяване, издадено в Полша, въпреки че законността на това 
осиновяване е изрично потвърдена от полското Министерство на труда и социалните 
въпроси с писмо от 29 април 2009 г., адресирано до Министерството на правосъдието 
на Нидерландия.

Комисията е наясно, че непризнаването на решения за осиновяване между отделни 
държави-членки би могло сериозно да затрудни свободата на движение на 
европейските граждани и специално подчерта този въпрос по време на неотдавнашна 
Конференция, организирана съвместно със Съвета на Европа под надслов 
„Предизвикателства при процедурите по осиновяване в Европа: гарантиране на най-
добрия интерес на детето”, проведена в Страсбург на 30 ноември и 1 декември 2009 г.1

Комисията счита, че препратката, направена от вносителя на петицията към Хагската 
конвенция за международно осиновяване, не е уместна, тъй като осиновяването на 
Monika не е международно осиновяване, а национално осиновяване съгласно полското 
законодателство, което не е било признато от Нидерландия. 

След срещата на комисията по петиции, проведена на 27 януари, вносителят 
предостави друг документ, заверен от полски нотариус, в който бабата на Monika, която 
към този момент (27 май 2008 г.) е била неин законен настойник, упълномощава 
вносителя да предприеме действия за благото на Monika пред административните 
органи, както и да подписва документи с цел изготвянето на паспорт / документ за 
самоличност за нея. По мнението на Комисията обаче, този документ не може да се 
счита за споразумение за упражняването на родителска отговорност над Monika и 
следователно не може да бъде признат и приведен в действие съгласно член 46 от 
Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета.

Заключения

                                               
1 Повече информация относно конференцията и изложението на Комисията може да бъде намерена на 
сайта на Съвета на Европа: www.coe.int/family.
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За да може Комисията да оцени дали Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета е бил 
приложен правилно в случая с Oliwia е необходимо вносителят да представи 
документите, свързани с производството за упражняване на родителски права в съда в 
Хага.

Тъй като не съществува законодателство на Общността в областта на осиновяването, 
Европейската комисия не може да се намеси в случая с Monika по отношение на 
съпругата на вносителя, приемната майка на детето. Ако тя счита, че правата Й са били 
нарушени във въпросния случай, тя трябва да търси правна защита на национално 
равнище чрез компетентните съдилища. Въпреки това, вносителят, който е 
предполагаемият баща на детето, теоретично би могъл да има родителска отговорност 
по отношение на Monika.  Фактът че неговото настойничество не е било признато в 
Нидерландия също така следва да бъде оценяван въз основа на производството, 
отнасящо се до упражняването на родителските права над нея в съда в Хага.

5. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 12 юли 2010 г.

Комисията вече изрази предварителните си мнения по този случай през октомври 2009 
г. и февруари 2010 г., като оттогава вносителят на петицията е предоставил 
допълнителни подробности. Комисията влезе във връзка и с нидерландското 
Министерство на правосъдието с цел събиране на повече информация по случая.

Окончателната оценка на Комисията потвърждава, че поради липсата на 
законодателство на ЕС относно признаването на решения за осиновяване между 
отделните държави-членки нидерландските органи не са задължени да признаят 
осиновяването на Monika.

Що се отнася до мерките по същество, свързани със закрилата на децата Oliwia и 
Monika, Комисията припомня, че те са определени в националното законодателство и 
не е от сферата на компетентност на Европейската комисия да проучва доколко 
подходящи са мерките, предприети от Бюрото за закрила на младежта и Съвета за 
закрила на децата в Нидерландия.

В заключение, по отношение на признаването в Нидерландия на полското 
споразумение за упражняване на родителски права във връзка с Oliwia, изглежда, че 
вносителят на петицията никога не е изискал да се приложи член 46 от Регламент (EО) 
№ 2201/2003 на Съвета (така наречения регламент „Брюксел ІІа“). 
Въпреки всичко, дори и да е било изискано признаване по регламента „Брюксел ІІа“, 
нидерландският съд е можел да го отхвърли на основание изключването на публичната 
политика, защото съгласно нидерландското право признаването е недействително, 
когато мъжът, признаващ бащинство, има сключен брак с друга жена по време на 
признаването (освен ако между мъжа и майката не е съществувала или не съществува 
връзка, сравнима с брак, или тясна връзка между мъжа и детето).

Заключения

При тези обстоятелства Комисията не смята, че е имало нарушение на 
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законодателството на ЕС, и следователно не може да се намеси  в този случай.

Ако вносителят на петицията счита, че нидерландските органи са нарушили член 8 от 
Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи (правото 
на зачитане на личния и семеен живот), той следва да се свърже директно с 
Европейския съд по правата на човека на следния адрес:

Европейски съд по правата на човека 
Съвет на Европа

F – 67075 Strasbourg Cedex — Франция
(Тел.: +33/3 88 41 20 18, факс: +33/3 88 41 27 62)

Комисията привлича вниманието на вносителя на петицията върху факта, че той може 
да заведе дело в този съд само след изчерпването на всички възможни вътрешноправни 
средства за правна защита в Нидерландия и в срок до шест месеца от постановяването 
на окончателното решение на национално равнище.


