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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

16.3.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0446/2011, внесена от Laurent Verdière, с френско гражданство, от 
името на „SOS Enfants du Divorce 59-62“, относно семейното право на 
Исландия и последиците за френски гражданин

1. Резюме на петиция

Вносителят на петицията посочва случая с френски гражданин, пребиваващ в 
Исландия, който не може да има толкова контакти с малката си дъщеря, колкото желае, 
поради семейното право на Исландия.  И двамата родители са френски граждани, 
живеещи в Исландия, и вносителят на петицията поставя под въпрос законността на 
решението на исландските правни органи относно разтрогването на брака им и 
свързаното с това предоставяне на родителски права и право на посещения.  
Вносителят на петицията изразява оплакване от семейното право на Исландия, което 
той счита за архаично, в нарушение на правата на човека и противоречащо на 
принципите, които се прилагат в ЕС, и призовава Европейския парламент да гарантира 
прилагането на изискване Исландия да направи необходимите промени в 
законодателството си преди евентуалното си присъединяване към ЕС.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 8 септември 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 202, параграф 6 от Правилника.

3. Отговор от Комисията, получен на 16 декември 2011 г.

В Европейския съюз родителската отговорност се регулира от Регламент (EО) № 
2201/2003 от 27 ноември 2003 година относно компетентността, признаването и 
изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската 
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отговорност1 („Регламент Брюксел II а“), който се прилага между държавите членки от 
1 март 2005 г.

Една от основните цели на регламента е да се гарантира, че детето може да поддържа 
контакт с родителите след раздялата, дори и когато те живеят в различни държави 
членки. Регламентът подпомага упражняването на презгранично право на лични 
отношения с детето като гарантира, че съдебното решение за право на лични 
отношения, издадено в една държава членка, директно се признава и става изпълнимо в 
друга държава членка, при условие че е придружено от издадено при определени 
условия удостоверение. Регламентът обаче се прилага само в държавите – членки на 
ЕС, и не е обвързващ за Исландия. На международно ниво делото на вносителя на 
петицията може да попадне в приложното поле на Хагската конвенция от 1996 г. за 
компетентността, приложимото право, признаването, изпълнението и сътрудничеството 
във връзка с родителската отговорност и мерките за закрила на децата. Исландия обаче 
все още не е страна по тази конвенция. Комисията е отправила изрична покана към 
Исландия да се присъедини към Конвенцията от 1996 г. в контекста на обсъжданията 
относно присъединяването й към ЕС.

На Комисията не й е известно да има двустранен договор между Франция и Исландия 
за взаимно признаване на съдебните решения в областта на родителската отговорност. 
Дори и да има такъв договор, всякакво задължение, произтичащо от него, е двустранен 
въпрос, който трябва да се разреши между съответните френски и исландски органи. 
Като че ли няма правила от международното право, които да попречат на двете 
държави да упражнят своята юрисдикция в съответните национални законодателства. 
При липсата на всякакви приложими правила от международното право всяка държава 
самостоятелно определя условията, при които признава и прилага съдебни решения в 
областта на родителската отговорност, произнесени в друга държава. Това може да 
доведе до противоречащи едно на друго решения и подчертава значението на 
съдебното сътрудничество за избягване на такива ситуации.

Посочвайки това във връзка с прилагането на правото на лични отношения, Комисията 
отбелязва, че твърденията за отвличане на детето от Исландия във Франция от бащата и 
от Франция в Исландия от майката, трябва да се разглеждат според Хагската конвенция 
от 1980 г. за международното отвличане на деца, по която Франция и Исландия са 
страни. Няма доказателства за това в документите, които вносителят на петицията е 
представил.

Що се отнася до правилата в Исландия относно попечителството и правото на лични 
отношения, Комисията би искала да подчертае, че в настоящата ситуация няма 
хармонизиране на материално-правни правила на равнище ЕС. Гореспоменатият 
Регламент се отнася само до признаването и приложимостта на решения за правото на 
лични отношения между държави – членки на ЕС.    

С оглед на горепосоченото, Комисията, на база на текущата правна рамка, не може да 
се намесва в полза на вносителя на петицията.

                                               
1 ОВ L 338, 23.12.2003 г., стр. 1.
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4. Отговор на Комисията (РЕД.), получен на 16 март 2012 г.

След съобщението на Комисията от м. декември 2011 г. вносителят на петицията 
предостави допълнителна информация на комисията по петиции.

Комисията разгледа внимателно допълнителните материали. Въпреки това изглежда, че 
в тях не се съдържат елементи, които биха променили позицията на Комисията, както е 
изразена в горепосоченото съобщение.


