Проект!

ЗАКОН
за изменение и допълнение на Семейния кодекс

(обн., ДВ,бр. 41 от 1985г.; изм., бр.11 от 1992г.;
попр., бр. 15 от 1992г.; изм. и доп., бр. 63 от 2003г.)




§ 1. В чл. 136б се правят следните изменения и допълнения:
	В ал. 10 думите “при спазване на условията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, след получаване на разрешение от министъра на правосъдието за извършване на посредническа дейност със съответната държава” се заменя със “само чрез лицата по ал. 1”.
	Алинея 11 се отменя.

В ал. 12 думите “и ал. 10” се заличават.
§ 2. В чл.136в, ал. 1 думите “и ал. 10” се заличават.
§ 3. В чл.136г, т. 5 се отменя.
§ 4. В чл. 136е, ал. 2, т. 2 думите “и ал. 10” се заличават.


    Преходна и заключителна разпоредба:

§ 5. Разрешенията на министъра на правосъдието за осъществяване на посредническа дейност, издадени на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел, получили акредитация за посредничество в областта на международните осиновявания от съответен чуждестранен орган, и започналите производства по издаване на разрешения на такива юридически лица се прекратяват.

    Мотиви към законопроекта:

С измененията и допълненията на Семейния кодекс, обнародвани в бр. 63 от 2003г., бе предоставена възможност на чуждестранните юридически лица с нестопанска цел, акредитирани за осъществяване на посредничество в областта на международните осиновявания от съответния чуждестранен орган, да участват в процедурите и съответно да получават от министъра на правосъдието на Република България разрешение за осъществяване на  посредническа дейност в областта на международните осиновявания посредством учреден клон в страната. 
Практиката през последните месеци показа, че законодателството на някои от европейските страни, чиито граждани обичайно се обръщат към институциите в България за осиновяване на деца, предвижда забрана за възлагане на посредническа дейност директно на акредитирани в чужбина организации. Тази забрана е въведена посредством условието кандидат-осиновителите да се обръщат към акредитирана организация, която е със седалище в съответната страна. На практика в повечето случаи това означава, че юридическо лице със седалище в България не е поставено при еднакви условия с такова, регистрирано в съответната държава, за да участва в местните процедури по издаване на разрешение за посредничество.
В същото време чуждестранните юридически лица, получили разрешение от министъра на правосъдието посредством учредените клонове в България, не могат да бъдат контролирани за дейността, която осъществяват извън територията на страната. 
В наблюдаваната на последък практика на компетентните по международните осиновявания органи на някои от европейските страни не се наблюдава тенденция за възприемане на нов подход. Напротив, издават се указания, забраняващи контакта на чуждестранните кандидат-осиновители с акредитираните в България организации, дори и посредством акредитираните в чужбина такива. Заявява се, че посредническата дейност в бъдеще ще се осъществява единствено посредством клон, получил разрешение в България. 
Следва да се отбележи, че законодателството на европейските държави е композирано и действа далеч преди последните промени в Семейния кодекс на Република България. Но това не е достатъчен мотив да се нарушава принципа на реципрочност между държавите. 
	Правото на Европейския съюз не съдържа разпоредби по отношение на посредническата дейност при  международните осиновявания, които страните от общността и Република България като кандидат за присъединяване да следва да съобрази. Основната цел на посредническата дейност е посредством правното й регламентиране да се създадат гаранции за максимална защита интересите на децата в България и извън нея. Успоредно с тази цел се постига и още един ефект - да се осигури подпомагане на оставащите в институциите деца. Чрез акредитирането на чуждестранни организации в България се създават предпоставки за изолирането на българските организации, получили разрешение от министъра на правосъдието, както и за ограничаването на контактите им с чуждестранните кандидат-осиновители. Установява се монопол по отношение на посредничеството при контакта на чуждестранни кандидат-осиновители с българските деца. Значително по-приемлив би бил подходът, при който посредническата дейност се осъществява на територията на съответната приемаща държава и на територията на държавата по произход на детето посредством установяване на  взаимоотношения и сътрудничество между акредитираните в съответните държави организации. 

С оглед възстановяване на реципрочното начало и възприемане на адекватна законодателна позиция в защита на българския интерес, предлагаме настоящия законопроект. 
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