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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.8.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1402/2011, внесена от Bernd Leinberger, с германско гражданство, 
относно решения, постановени от германски и словашки съдилища, относно 
неговото право на лични отношения със сина му, роден извън брак, и 
неговите финансови задължения спрямо детето

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията е баща на момче, родено извън брак от словашка гражданка 
през 2008 г. През 2009 г. майката се е върнала в Словакия с тяхното дете. 
Компетентните съдилища в двете страни са отхвърлили иска на вносителя на петицията 
във връзка с отвеждането на детето и неговото искане за споделяне на родителските 
права. От друга страна, вносителят на петицията счита, че издръжката, която 
словашкият съд му е присъдил да плаща, е прекалено висока. Вносителят на петицията 
също се оплаква от това, че не са му били предоставени услуги за устен и писмен 
превод във връзка с делото в Словакия, и подчертава, че това е в разрез с приложимото 
право на ЕС. Поради това той призовава Европейския парламент да разгледа случая.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 24 април 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 август 2012 г.

Инструментите на ЕС в областта на семейното право се прилагат за въпроси, свързани с 
компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на съдебни 
решения в трансгранични ситуации, напр. в случаи, в които решението на съдебните 
органи, взето в една държава членка, трябва да се изпълни в друга държава членка. 
Според вносителя на петицията в неговия случай словашките съдебни органи са взели 
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решението както по отношение на родителската отговорност, така и по отношение на 
спора за издръжката, като той намира това решение за неблагоприятно. 

Понастоящем 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 (Регламент „Брюксел IIa“), 
представлява основният правен инструмент на ЕС в областта на съдебното 
сътрудничество по гражданскоправни въпроси, свързани със семейното право.
Регламент „Брюксел IIa“, наред с другото, предвижда взаимно признаване на 
решенията относно правото на упражняване на родителски права и правото на лични 
отношения с детето. Обхватът на регламента включва всички решения по дела, 
свързани с родителската отговорност, независимо от това, дали родителите са женени. 
Във въпросния случая изглежда, че решението за упражняването на родителски права е 
на словашки съд и че то се изпълнява в Словашката република, т.е. тази ситуация не 
попада в обхвата на Регламент „Брюксел IIa“. 

Регламент (ЕО) № 4/2009 от 18 декември 2008 година относно компетентността, 
приложимото право, признаването и изпълнението на съдебни решения и 
сътрудничеството по въпроси, свързани със задължения за издръжка, се прилага от 18 
юли 2011 г. Изглежда, че делото на вносителя на петицията датира от 2009 г., тоест 
отпреди влизането в сила на регламента. Регламентът предоставя ефективна рамка не 
само за събирането на издръжка в рамките на Европейския съюз, но и за определяне и 
изменяне на размера на издръжката.  Държавите членки определиха т.нар. „централни 
органи“, които са компетентни да оказват съдействие на гражданите във връзка със 
задължения за издръжка. 

Правото на ЕС в областта на съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси 
не задължава държавите членки да предоставят услуги за писмен и устен превод в 
рамките на съдебните производства. Следователно тези правила са от компетентността 
на държавите членки и се определят от общоприложимия режим за правната помощ.

Заключение

С оглед на гореизложеното и предвид липсата на европейски правила относно 
въпросите, изложени в петицията, по-специално по отношение на услугите за устен и 
писмен превод в рамките на съдебните производства по гражданскоправни въпроси в 
държавите членки, Комисията счита, че не може да се намеси в този случай. Тя съветва 
вносителя на петицията да защити правата си чрез правните средства за защита, 
предвидени в националното право.


