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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

10.6.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1414/2010, внесена от Enrique Arraiz Curbelo, с испанско 
гражданство, относно предполагаеми пропуски в 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 счита, че 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, с който се 
отменя Регламент (ЕО) № 1347/2000, има много пропуски. Като пропуски той цитира, 
например, липсата на санкции спрямо лица, които разобличават неверни случаи на 
предполагаеми отвличания на малолетни от единия от родителите, или зачитането на 
презумпцията за невинност.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 23 февруари 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 10 юни 2011 г.

Петицията

Комисията би желала да посочи, че предишната петиция от вносителя засяга същия 
въпрос: вносителят се е оплакал, че финландският съд неправилно го е осъдил за 
престъплението отвличане на дете, въз основа на неверни обвинения и че 
наказателното производство, довело до тази присъда, е било предубедено и 
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дискриминационно. След като се е запознала с петиция 1565/2008, Комисията не е 
открила наличие на нарушение на правото на ЕС. Впоследствие комисията по петиции 
е приключила разглеждането на петиция 1565/2008 въз основа на отговора от 
Комисията.

От 2009 г. насам вносителят на петицията е изпратил значителен брой писма по темата 
до различни служби на Комисията. Във всеки от случаите Комисията е стигала до 
заключението, че не е възможно да се установи дали финландските, или испанските 
органи са действали в разрез с правото на ЕС. Комисията е посъветвала вносителя на 
петицията да търси правата си посредством наличните правни инструменти в 
съответните държави-членки.

В следващата си петиция вносителят повдига въпроса относно действията, които 
Европейският съюз възнамерява да предприеме срещу неверни обвинения за 
неправомерно отвеждане на деца срещу волята на родител, гражданин на държава-
членка, която е различна от държавата-членка по обичайно местопребиваване на 
семейството. Той критикува Регламент (ЕО) № 2201/2003 за това, че не предлага 
достатъчно защита за родителите с чуждо гражданство, които нямат родителски права.

Коментари на Комисията относно петицията

Комисията би желала да насочи комисията по петиции към своето съобщение относно 
петиция 1565/2008.

Регламент (EО) № 2201/2003 е правен инструмент, уреждащ съдебното сътрудничество 
по граждански дела. Комисията не вижда причина да предприема действия за защита на 
родителите срещу неверни обвинения за неправомерно отвеждане на деца. Въпросът 
дали е имало неправомерно отвеждане трябва да бъде решен въз основа на 
приложимите разпоредби за упражняване на родителски права. Придобиването на 
родителски права и условията за тяхното упражняване се уреждат при отчитане на 
мястото на обичайно пребиваване на детето. Компетентните национални органи на 
мястото на обичайно пребиваване на детето трябва да преценят дали родителят, който 
няма родителски права, е нарушил родителските права на другия родител, като се 
вземат под внимание конкретните обстоятелства при всеки отделен случай. Ако 
родителят, който няма родителски права, е на мнение, че тези органи неправилно са 
преценили фактите по случая, тъй като са били подведени от невярно доказателство 
и/или неправилно са приложили националното право, на този родител се препоръчва да 
внесе жалба срещу решението в съответната държава-членка.

Член 6, параграф 1 от Договора за Европейския съюз приписва на Хартата на основните 
права на Европейския съюз същата правна сила, както и на Договорите. В съображение 
33 от Регламент (ЕО) № 2201/2003 е указано конкретно, че Регламентът зачита 
основните права и спазва принципите на Хартата. Съгласно член 51, параграф 1, първо 
изречение от Хартата, разпоредбите й се отнасят за държавите-членки, когато те 
прилагат правото на ЕС. Съответно, при прилагането на разпоредбите на Регламент 
(ЕО) № 2201/2003, органите на държавите-членки трябва да гарантират спазването на 
основните права на родителя с чуждо гражданство, който няма родителски права, 
съгласно указаното в Хартата, и по-специално принципа за недискриминация, указан в 
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член 21, параграф 2.

Ако петицията се отнася за защитата в рамките на наказателното право на родителя, 
който няма родителски права, следва да се отбележи, че Регламент (ЕО) № 2201/2003 
като инструмент на гражданското право не дава указания дали неправомерното 
отвеждане на дете също представлява престъпно деяние. Също така, Регламент (EO) № 
2201/2003 не предвижда никакви санкции в рамките на наказателното право в случай на 
неверни твърдения за извършване на престъплението отвличане на дете. Дали носи 
наказателна отговорност родител, който неправомерно отвежда дете или отправя 
неверни обвинения към другия родител за това, че е отвлякъл детето, зависи от 
материалното наказателно право на всяка държава-членка. В тази връзка Комисията би 
желала да подчертае, че не всички държави-членки определят неправомерното 
отвеждане на дете като престъпно деяние.

Когато органите на държавите-членки прилагат националното материално наказателно 
право, въпросните държави-членки гарантират, че решенията, издадени от техните 
органи, са съобразени с основните права, включително и с принципа за 
недискриминация. Комисията е провела наблюдение на практическото прилагане на 
Регламент (ЕО) № 2201/2003 в държавите-членки и не е открила доказателство, че 
неверните обвинения за неправомерно отвеждане на деца представляват широко 
разпространен и неотложен проблем. Следователно Комисията не вижда необходимост 
да предложи създаване на законодателство в сферата на наказателното право на 
равнище на ЕС относно неверните обвинения за неправомерно отвеждане на деца.

Заключение

Комисията не вижда необходимост да предприема действия на равнище на ЕС по 
отношение на въпросите, повдигнати от вносителя на петицията.


