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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

22.1.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1047/2009, внесена от B.B-V., с полско гражданство, относно 
неприлагането на съдебни решения, постановени от Софийски градски съд и 
Апелативния съд в София

1. Резюме на петицията

Вносителката, която е полска гражданка и пребивава в Полша, призовава Европейския 
парламент да се намеси по случая на възстановяване на попечителство над 8-годишния 
й син, което е постановено с решения на Софийски градски съд и Апелативния съд в 
София. Децата на вносителката са отведени в България от техния баща, който е 
български гражданин, като след съдебното решение тя е успяла да върне 
попечителството си единствено над дъщеря си. Вносителката посочва, че отговорните 
органи за закрила на детето в България не само пренебрегват съдебните заповеди, но не 
зачитат и разпоредбите на Хагската конвенция за закрила на детето.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 11 ноември 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 22 януари 2010 г.

Вносителката, която е полска гражданка, описва трудностите, които среща в България 
при изпълнението на разпоредбите за връщане съгласно Хагската конвенция за 
гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г. („Хагската 
конвенция от 1980 г.“). Двете деца на вносителката са неправомерно отведени от 
Полша в България от техния баща, български гражданин. Въпреки решенията на две 
съдебни инстанции в България, които постановяват, че децата следва да се върнат в 
Полша, вносителката е могла да върне само дъщеря си, като синът й остава в България.



PE438.349v01-00 2/2 CM\802801BG.doc

BG

Комисията разбира, че положения като описаното от вносителката на петицията
вероятно ще продължат да се случват в резултат на по-голямата мобилност на 
гражданите в рамките на Европейския съюз. Целта на действията на Европейския съюз 
в тази област е да се защити най-добрият интерес на детето. Това означава по-
специално, да се даде конкретен израз на правото на детето да поддържа редовно лични 
отношения и пряк контакт с двамата родители, освен ако това не противоречи на 
интересите на детето. В тази връзка Европейският съюз е приел Регламент (ЕО) №
2201/2003 на Съвета.

Въз основа на ограничената информация, предоставена от вносителката, и друга 
информация, с която разполага Комисията, не е възможно да се установи дали 
Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета е приложим към положението, описано от 
вносителката, и ако това е така дали то представлява евентуално неизпълнение от 
страна на българските органи на техните задължения съгласно законодателството на 
Европейския съюз.

Комисията обаче научи от репортажи в средствата за масово осведомяване, че през 
август 2009 г., т. е. след внасянето на петицията, разпоредбите за връщане са изпълнени 
в България и че в момента двете деца са върнати на вносителката на петицията. 
Следователно молбата на вносителката Европейският парламент и Комисията да се 
намесят пред българските органи за гарантиране изпълнението в България на 
решенията за връщане вече няма практическо значение.


