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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция № 0594/2019, внесена от B.E., с германско гражданство, 
подкрепена от шест подписа, относно международното отвличане на деца 
в Япония

Петиция № 0841/2019, внесена от T.P., с италианско гражданство, 
относно международното отвличане на деца в Япония

Петиция № 0842/2019, внесена от V.F., с френско гражданство, относно 
международното отвличане на деца в Япония

Петиция № 0843/2019, внесена от M.B., с италианско гражданство, 
относно международното отвличане на деца в Япония

1. Резюме на петиция № 0594/2019

Вносителят на петицията твърди, че Япония нарушава Хагската конвенция от 1980 г. за 
гражданските аспекти на международното отвличане на деца, ратифицирана от нея през 
2014 г. Вносителят отбелязва, че японското законодателство не предвижда споделени 
родителски права, права на посещение или право на лични отношения с техните деца за 
родители, които не са японци. Той твърди, че Япония също нарушава член 9 от 
Конвенцията за правата на детето от 1989 г., която гарантира личните отношения с 
децата и на двамата родители, и изисква да бъдат използвани всички необходими 
средства за предотвратяване на бъдещи нарушения на международното право.

Резюме на петиция № 0841/2019

Вносителят на петицията излага проблемите, пред които е изправен, като посочва, че 
японската му съпруга е отвлякла двете му деца, които са и с италианско гражданство, и 
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твърди, че Япония нарушава Хагската конвенция от 25 октомври 1980 г. за гражданските 
аспекти на международното отвличане на деца, която е ратифицирала през 2014 г. Той 
посочва, че японското законодателство не съдържа разпоредби за упражняване на 
съвместни родителски права, права на посещение или право на лични отношения с 
техните деца на родители, които не са японски граждани. Във връзка с това той иска от 
Европейския парламент да направи постъпки пред Япония и да я призове да направи 
всичко необходимо с цел предотвратяване на по-нататъшни нарушения на националното 
и международното право, по-специално на Конвенцията на ООН от 1989 г. за правата на 
детето.

Резюме на петиция № 0842/2019

Вносителят на петицията излага проблемите, пред които е изправен, като посочва, че 
японската му съпруга е отвлякла двете му деца, които са с френско и японско 
гражданство, и твърди, че Япония нарушава Хагската конвенция от 1980 г. за 
гражданските аспекти на международното отвличане на деца, която е ратифицирала през 
2014 г. Той посочва, че японското законодателство не съдържа разпоредби за 
упражняване на съвместни родителски права, права на посещение или право на лични 
отношения с техните деца на родители, които не са японски граждани. Във връзка с това 
той иска от Европейския парламент да направи постъпки пред Япония и да я призове да 
направи всичко необходимо с цел предотвратяване на по-нататъшни нарушения на 
националното и международното право, по-специално на Конвенцията на ООН от 1989 г. 
за правата на детето.

Резюме на петиция № 0843/2019

Вносителят на петицията излага проблемите, пред които е изправен, като посочва, че 
японската му съпруга е отвлякла сина му, който е и с италианско гражданство, и твърди, 
че Япония нарушава Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на 
международното отвличане на деца, която е ратифицирала през 2014 г. Той посочва, че 
японското законодателство не съдържа разпоредби за упражняване на съвместни 
родителски права, права на посещение или право на лични отношения с техните деца на 
родители, които не са японски граждани. Във връзка с това той иска от Европейския 
парламент да направи постъпки пред Япония и да я призове да направи всичко 
необходимо с цел предотвратяване на по-нататъшни нарушения на националното и 
международното право, по-специално на Конвенцията на ООН от 1989 г. за правата на 
детето.

2. Допустимост

Петиция № 0594/2019 е обявена за допустима на 3 декември 2019 г. 

Петиции № 0841/2019, № 0842/2019 и № 0843/2019 са обявени за допустими на 
10 януари 2020 г. 

Комисията е приканена да предостави сведения (член 227, параграф 6 от Правилника за 
дейността).

3. Отговор на Комисията, получен на 16 март 2020 г.
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Комисията е напълно запозната с проблемите, повдигнати от вносителите на петициите. 
Всъщност Комисията е в тясна връзка по-специално с един от вносителите на петициите, 
с когото е разменила писма и информация по този въпрос.

Връщането на отвлечени деца от родител с японско гражданство (обикновено майката) 
се оказва фактически невъзможно поради липсата на изпълнение на съдебни решения 
относно Хагската конвенция от 25 октомври 1980 г. относно гражданските аспекти на 
международното отвличане на деца (наричана по-нататък „Конвенцията от 1980 г.“), 
като към днешна дата тя е ратифицирана или към нея са се присъединили 101 държави 
(включително всички държави членки на ЕС и Япония). 

В действителност, независимо от дългоочакваното ратифициране на Конвенцията от 
1980 г. от Япония през 2014 г., има оплаквания от държавите членки на ЕС, и няколко 
трети държави, че има нужда от подобряване на нейното прилагане, тъй като връщането 
на детето в обичайното му местопребиваване е фактически невъзможно без съгласието 
на отвличащия родител, като такъв е случаят дори ако има решение на японския съд, 
който постановява връщането.

Няма надзорен орган, който да контролира правилното прилагане на Конвенцията от 
1980 г. от държавите участници, дори ако идентифицираните проблеми се обсъждат в 
периодичните специални комисии, организирани от Хагската конференция по 
международно частно право.

Проблемите, произтичащи от тази ситуация, се следват отблизо на равнище ЕС, тъй като 
Конвенцията от 1980 г. попада в изключителната външна компетентност на ЕС. 
Направени са няколко опита за повишаване на осведомеността на японските 
компетентни органи. На 2 август 2018 г. членът на Европейската комисия, отговарящ за 
правосъдието, изпрати писмо до тогавашния министър на правосъдието на Япония, г-жа 
Йоко Камикава. Отговор не беше получен. Делегацията на ЕС в Япония и органите на 
държавите членки на ЕС поискаха да се срещнат със следващия министър на 
правосъдието Такаши Ямашита, но срещата не се състоя.

След международен натиск националният парламент на Япония (Диетата) одобри 
реформи на Закона за гражданско изпълнение и Закона за прилагане на Хагската 
конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца на 
10 май 2019 г. Измененията вече позволяват изпълнение на съдебни разпореждания за 
освобождаване на детето без присъствието на отвличащия родител. Изглежда обаче, че 
ако отвличащият родител присъства и възпрепятства прехвърлянето, изпълнението може 
въпреки това да не се осъществи, поради съображения на органите за нанасяне на 
евентуална психологическа вреда на детето. Следователно, остава да се види какво ще 
бъде въздействието на правната реформа на практика. Новият закон трябва да влезе в 
сила през април 2020 г.

Съвместните родителски права също не са позволени между разделени/разведени 
родители в японската правна система и родителят, който не е получил родителски права, 
няма права на посещение и просто е изключен от живота на детето. Това може да 
предизвика безпокойство, като се вземат предвид принципите, залегнали в Конвенцията 
на ООН за правата на детето от 20 ноември 1989 г., която Япония е ратифицирала на 
22 май 1994 г., по-специално член 9, който определя, че детето има правото редовно да 
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поддържа лични отношения и директен контакт и с двамата родители. Трябва да се 
подчертае, че ситуацията е същата и по отношение на японските двойки.

Конвенцията на ООН за правата на детето не е част от достиженията на правото на ЕС. 
Независимо от това, правото на детето да поддържа редовен контакт с двамата родители 
е посочено в член 24, параграф 3 от Хартата на основните права на ЕС и като такова 
трябва да се спазва от Съюза, както и от държавите членки, когато прилагат правото на 
Съюза.

На 17 юли 2018 г. ЕС и Япония сключиха Споразумение за стратегическо партньорство 
(наричано по-долу „ССП ЕС – Япония“). Съгласно член 32, параграф 1 от ССП ЕС – 
Япония и двете страни са поели ангажимент да „засилят съдебното сътрудничество по 
гражданскоправни и търговскоправни въпроси, по-специално що се отнася до 
насърчаването и ефективността на конвенциите за съдебно сътрудничество по 
гражданскоправни въпроси“. Тази разпоредба обхваща и Конвенцията от 1980 г. При все 
това, ССП ЕС – Япония все още не е влязло в сила и очаква ратификация от държавите 
членки на ЕС; само някои части от споразумението се прилагат временно, но член 32 
относно съдебното сътрудничество не е сред тях.

Съответно ЕС повдигна въпроса относно ефективното прилагане на Конвенцията от 
1980 г. на второто заседание на Съвместния комитет на 31 януари 2020 г. в рамките на 
раздела „Права на човека“.

Заключение

Комисията ще продължи да повдига въпроса във всеки възможен форум, включително 
в Съвместния комитет на ССП ЕС – Япония.

4. Отговор на Комисията (REV I), получен на 9 ноември 2020 г.

На 19 февруари 2020 г., по точка 8 от дневния ред, комисията по петиции разгледа 
четири петиции, представени от граждани на ЕС (германски, френски и италиански 
граждани). Вносителите на петициите заявяват, че Япония нарушава Хагската конвенция 
от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца, ратифицирана 
през 2014 г. Те посочват, че японското законодателство не предвижда споделени 
родителски права, права на посещение или право на лични отношения с техните деца за 
родители, които не са японци. Неотдавнашните дипломатически намеси на много високо 
политическо равнище (френският президент г-н Макрон, италианският президент г-н 
Матарела и италианският министър-председател г-н Конте) бяха неуспешни. 
Вносителите на петициите искат незабавни санкции срещу Япония за неспазване на 
основните права на децата и родителите.

Комисията представи общ преглед на правните понятия, свързани със семейството в 
Япония, които водят до неизпълнение на съдебни решения по граждански дела, и 
припомни различните инициативи, предприети от ЕС за повишаване на осведомеността 
на японските органи, по-специално втората среща на Съвместния комитет съгласно 
Споразумението за стратегическо партньорство с Япония на 31 януари 2020 г., когато ЕС 
настоя Япония ефективно да изпълнява съдебните решения относно връщането на дете 
и правата на посещение, както и да спазва международните си задължения. 
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Комисията по петиции поиска информация от Комисията за актуалното състояние на 
въпроса.

Забележки на Комисията

Както беше обявено пред комисията по петиции, въпросът за отвличането на деца и 
правата на посещение беше повдигнат от ЕС на консултациите между ЕС и Япония по 
правата на човека на 12 май 2020 г., проведени чрез видеоконферентна връзка. 

По отношение на отвличането на дете от родител, ЕС изрази загрижеността си относно 
липсата на прилагане на решенията за връщане съгласно Конвенцията от 1980 г. и 
трансграничните права на посещение. ЕС повдигна и въпроса за намерението да се 
преразгледат разпоредбите, които не позволяват упражняване на съвместни родителски 
права по отношение на детето в случай на развод, както и за конкретни резултати от 
реформите от 2019 г., влезли в сила на 1 април 2020 г. Япония посочи, че след 
ратифицирането на Конвенцията от 1980 г. са разгледани 112 дела и са изпълнени 48 
решения за връщане, включително към държави членки. Япония заяви, че 
сътрудничеството с централните органи на държавите членки съгласно Конвенцията от 
1980 г. е отлично. Бяха дадени примери и за предимствата на реформите от 2019 г. 
(изменения на Закона за гражданско изпълнение и Закона за прилагане на Хагската 
конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца). Целта на 
тези промени е да се ускори изпълнението на съдебните решения за прехвърляне на деца 
след развод по национални и международни случаи за отвличане. 

Япония приветства откриването на канал за комуникация с ЕС по този въпрос и заяви, 
че е готова да окаже помощ.

Япония посочи семинарите, организирани за дипломати в Токио, и образователните 
програми за юристи. Япония покани ЕС да наблюдава как измененият закон ще бъде 
прилаган в бъдещи съдебни заповеди.

На 21 април 2020 г. членът на Комисията, отговарящ за правосъдието, г-н Рейндерс 
изпрати писмо до японския министър на правосъдието г-жа Мори, за да я запознае с 
опасенията на ЕС относно положението на децата на граждани на ЕС, лишени от 
контакти с един от техните родители. Министър Мори отговори през юни 2020 г. 
Позициите, изразени по време на консултациите между ЕС и Япония относно правата на 
човека на 12 май 2020 г., бяха повторени. Япония приветства идеята за организиране на 
работна среща/семинар между ЕС и Япония за справяне с въпросите относно 
отвличането на деца/правата на посещение. Комисията, заедно с Европейската служба за 
външна дейност и делегацията на ЕС в Япония, понастоящем подготвят семинара, който 
се предвижда да включва и представители на Постоянното бюро на Хагската 
конференция по международно частно право.

Комисията, в рамките на европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, 
провежда консултации и с централните органи на държавите членки, назначени съгласно 
Конвенцията от 1980 г., с цел да се оцени дали има висящи дела между Япония и 
държавите членки.

На 8 юли 2020 г. Европейският парламент прие с преобладаващо мнозинство резолюция 
относно международното и националното отвличане от родител в Япония на деца от ЕС. 
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Като последващо действие посланик Флор, ръководител на Делегацията на Европейския 
съюз в Япония, се срещна с председателя на Камарата на представителите г-н Тадамори 
Ошима на 2 октомври 2020 г. След тази среща Министерството на правосъдието 
предостави на делегацията на ЕС звено за контакт на проучвателната му група относно 
възможна реформа на настоящата система на предоставяне на родителски права. През 
ноември се планира среща, която да включи проучвателната група в подготовката на 
семинара.

Заключение

Комисията, заедно с Европейската служба за външна дейност и делегацията на ЕС, ще 
продължат да повдигат въпроса пред своите партньори от Япония. Като част от текущите 
си усилия Комисията ще организира семинара между ЕС и Япония относно отвличането 
на деца/правата на посещение, който следва да се проведе през 2021 г.

5. Отговор на Комисията (REV II), получен на 16 април 2021 г.

На 19 февруари 2020 г. комисията по петиции разгледа четири петиции, представени от 
граждани на ЕС (германски, френски и италиански граждани). Вносителите на петициите 
заявяват, че Япония нарушава Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на 
международното отвличане на деца, ратифицирана през 2014 г. Те посочват, че 
японското законодателство не предвижда споделени родителски права, права на 
посещение или право на лични отношения с техните деца за родители, които не са 
японци. Неотдавнашните дипломатически намеси на много високо политическо равнище 
(френският президент г-н Макрон, италианският президент г-н Матарела и италианският 
министър-председател г-н Конте) бяха неуспешни. Вносителите на петициите искат 
незабавни санкции срещу Япония за неспазване на основните права на децата и 
родителите.

Комисията представи общ преглед на правните понятия, свързани със семейството в 
Япония, които водят до неизпълнение на съдебни решения по граждански дела, и 
припомни различните инициативи, предприети от ЕС за повишаване на осведомеността 
на японските органи, по-специално втората среща на Съвместния комитет съгласно 
Споразумението за стратегическо партньорство с Япония на 31 януари 2020 г., когато ЕС 
настоя Япония ефективно да изпълнява съдебните решения относно връщането на дете 
и правата на посещение, както и да спазва международните си задължения. 

Комисията по петиции поиска информация от Комисията за актуалното състояние на 
въпроса.

Забележки на Комисията

Както беше обявено на заседанието на комисията по петиции, въпросът за отвличането 
на деца и правата на посещение беше повдигнат от ЕС на консултациите между ЕС и 
Япония по правата на човека на 12 май 2020 г., проведени чрез видеоконферентна 
връзка. 

По отношение на отвличането на дете от родител, ЕС изрази загрижеността си относно 
липсата на прилагане на решенията за връщане съгласно Конвенцията от 1980 г. и 
трансграничните права на посещение. ЕС повдигна и въпроса за намерението да се 
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преразгледат разпоредбите, които не позволяват упражняване на съвместни родителски 
права по отношение на детето в случай на развод (във връзка със задълженията на 
Япония съгласно Конвенцията на ООН за правата на детето), както и за конкретни 
резултати от реформите от 2019 г., влезли в сила на 1 април 2020 г. Япония посочи, че 
след ратифицирането през 2014 г. на Конвенцията от 1980 г. са разгледани 112 дела и са 
изпълнени 48 решения за връщане, включително към държави членки. Япония заяви, че 
сътрудничеството с централните органи на държавите членки съгласно Конвенцията от 
1980 г. е отлично. Бяха дадени примери и за предимствата на реформите от 2019 г. 
(изменения на Закона за гражданско изпълнение и Закона за прилагане на Хагската 
конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца). Целта на 
тези промени е да се ускори изпълнението на съдебните решения за прехвърляне на деца 
след развод по национални и международни случаи за отвличане. 

Япония приветства откриването на канал за комуникация с ЕС по този въпрос и заяви, 
че е готова да окаже помощ.

Япония посочи семинарите, организирани за дипломати в Токио, и образователните 
програми за юристи и покани ЕС да наблюдава как измененият закон ще бъде прилаган 
в бъдещи съдебни заповеди.

На 21 април 2020 г. членът на Комисията, отговарящ за правосъдието, изпрати писмо до 
японския министър на правосъдието г-жа Мори, за да я запознае с опасенията на ЕС 
относно положението на децата на граждани на ЕС, лишени от контакти с един от 
техните родители. Министър Мори отговори през юни 2020 г. Позициите, изразени по 
време на консултациите между ЕС и Япония относно правата на човека на 12 май 2020 г., 
бяха повторени. Япония приветства идеята за организиране на работна среща/семинар 
между ЕС и Япония за справяне с въпросите относно отвличането на деца/правата на 
посещение. Комисията, заедно с делегацията на ЕС в Япония, понастоящем подготвят 
семинара, който се предвижда да включва и представители на Постоянното бюро на 
Хагската конференция по международно частно право.

На 8 юли 2020 г. Европейският парламент прие с преобладаващо мнозинство резолюция 
относно международното и националното отвличане от родител в Япония на деца от ЕС. 
Като последващо действие посланик Флор, ръководител на Делегацията на Европейския 
съюз в Япония, се срещна с председателя на Камарата на представителите г-н Тадамори 
Ошима на 2 октомври 2020 г. След тази среща Министерството на правосъдието 
предостави на делегацията на ЕС звено за контакт на проучвателната му група относно 
възможна реформа на настоящата система на предоставяне на родителски права. 
Планира се и среща, която да включи проучвателната група в подготовката на семинара.

Комисията, в рамките на европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, 
проведе консултации през ноември 2020 г. и с централните органи на държавите членки, 
определени съгласно Конвенцията от 1980 г., с цел да се оцени дали има висящи дела 
между Япония и държави членки, които представляват значителна трудност. 

Консултациите показаха, че висящите дела са много малко, почти изцяло свързани с 
Германия, Франция и Италия. Въпреки че сътрудничеството с централните органи се 
оценява като „отлично“, бяха подчертани проблеми с изпълнението на решения за 
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връщане на дете и права на посещение. Първите впечатления от скорошните реформи не 
са обнадеждаващи. Тези проблеми ще бъдат разгледани на предстоящия семинар.

Заключение

Комисията заедно с делегацията на ЕС ще продължат да повдигат въпроса пред своите 
партньори от Япония. Като част от текущите си усилия Комисията ще организира 
семинара между ЕС и Япония относно отвличането на деца/правата на посещение, който 
следва да се проведе по-късно през 2021 г. 

6. Отговор на Комисията (REV III), получен на 31 октомври 2022 г.

Това е втората актуализация относно състоянието на въпроса за прилагането от страна 
на Япония на Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното 
отвличане на деца, евентуалната национална реформа на настоящата система за 
упражняване на родителски права и свързаните с нея въпроси. Вносителите на петицията 
са загрижени относно липсата на изпълнение на решенията за връщане след отвличане 
от родител и невъзможността да се поддържат контакти с детето както при 
трансгранични случаи, така и при чисто национални случаи, когато единият от 
родителите е чуждестранен гражданин.

Забележки на Комисията

а) Прилагане на Хагската конвенция от 1980 г. и принудително изпълнение на 
правата на посещение

Независимо от приетите през 2019 г. реформи от страна на Япония (изменения на Закона 
за гражданско изпълнение и Закона за прилагане на Хагската конвенция за гражданските 
аспекти на международното отвличане на деца), които влязоха в сила на 1 април 2020 г., 
напредъкът изглежда да е прекалено бавен. Реформите имаха за цел да улеснят 
връщането на детето в неговото обичайно местопребиваване както след международно 
отвличане, така и при случаи на национално равнище. Като цяло се очакваше, че 
изпълнението на решенията за връщане на дете и правата на посещение (наречено „пряко 
изпълнение“) ще бъде по-ефективно, а броят на случаите на пряко изпълнение в Япония 
ще нарасне след април 2020 г. Въпреки това успешното изпълнение все още е в застой и 
фактът, че след реформите от 2019 г. изпълнението вече е възможно в дома на бабите и 
дядовците на детето (родителите на отвеждащия родител) и в училище, на практика 
нищо се е променило. Освен това продължава да е трудно да се изпълнят принудително 
посещение/контакти с детето. За да се даде възможност за изпълнение, решението на 
съда или споразумението за медиация трябва да предвижда конкретни условия за 
посещението, като например датата, часа и мястото на началото и края на посещението. 
Съдебните решения обаче често са неясни по този въпрос, като оставят подробностите 
да бъдат договорени между родителите. За да приложи правилно Хагската конвенция от 
1980 г. за международното отвличане на деца и Конвенцията на Организацията на 
обединените нации (ООН) за правата на детето, Япония трябва да укрепи 
инфраструктурата на семейния съд и на специалистите по въпросите на интересите на 
децата, за да се справи ефективно с този проблем. Комисията отново ще повдигне 
въпроса на следващата сесия на консултациите между ЕС и Япония по правата на човека 
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(през втората половина на 2022 г.), като подчертае значението на зачитането на правата 
на децата да имат отношения с двамата родители съгласно предвиденото в Конвенцията 
на ООН за правата на детето, по която Япония е страна.

б) Последни събития във връзка с реформата в областта на родителските права/правата 
на посещение в Япония

Японският граждански кодекс предвижда съвместно упражняване на родителските права 
между родителите по време на брака, но след развода само единият родител има 
родителски права и задължения и му се предоставя еднолично упражняване на 
родителските права върху детето. От 30 март 2021 г. комисията по семейно право към 
Законодателния съвет започна преглед на настоящата система. Първото обсъждане 
приключи на 25 януари 2022 г., а вторият кръг започна на 22 февруари 2022 г. Що се 
отнася до общата част от разпоредбите на Гражданския кодекс относно връзката 
родител – дете, се предлага интересите на детето да се разглеждат като приоритетни. 
Освен това мнението на детето следва да бъде взето предвид при вземането на решение 
относно упражняването на родителските права. „Интересите на детето“ обаче е понятие, 
което може да се тълкува по различни начини и във всеки случай изглежда, че възгледите 
са много предпазливи по отношение на улесняването и принудителното прилагане на 
правото на посещение и правото на лични отношения с детето. През ноември 2019 г. 
беше създадена Национална асоциация за подпомагане на посещенията и личните 
отношения с цел създаване на мрежа от групи за подкрепа за посещения и лични 
отношения. Твърде рано е да се каже дали тези дейности ще доведат до конкретни 
резултати; те обаче показват осведоменост относно съществуването на проблем.

в) Семинар между ЕС и Япония

Семинарът относно прилагането на Конвенцията от 1980 г. относно международното 
отвличане на деца и изпълнението на решенията за връщане и правата на посещение 
беше отложен поради пандемията от COVID-19, а наскоро поради промени в японското 
министерство на външните работи. Той би могъл да се проведе през 2023 г., въпреки че 
досега ангажираността от страна на Япония е слаба.

Заключение

Комисията, заедно с делегацията на ЕС, ще продължи да повдига въпроса пред своите 
партньори от Япония в рамките на всички подходящи форуми. Като част от текущите си 
усилия тя ще се опита да настоява за организирането на семинара между ЕС и Япония 
относно отвличането на деца/правата на посещение, като ще включи и мисията на 
Япония в Европейския съюз.


