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Θέμα: Αναφορά 1047/2009, της B.B-V., πολωνικής ιθαγένειας, σχετικά με τη μη 
εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων του δικαστηρίου και του εφετείου της Σόφιας

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα, πολωνή υπήκοος που διαμένει στην Πολωνία, ζητεί από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να παρέμβει σε υπόθεση που αφορά την ανάκτηση της επιμέλειας του 
οκτάχρονου γιου της, επί της οποίας έχουν αποφανθεί τόσο το δικαστήριο όσο και το εφετείο. 
Ο βούλγαρος πατέρας των παιδιών της αναφέρουσας τα πήρε στη Βουλγαρία και, σύμφωνα 
με την απόφαση του δικαστηρίου, η αναφέρουσα κατόρθωσε να ανακτήσει την επιμέλεια 
μόνο της κόρης της. Η αναφέρουσα επισημαίνει ότι οι αρμόδιες για τους νέους βουλγαρικές 
αρχές δεν αγνοούν απλώς τις δικαστικές εντολές, αλλά παραβλέπουν και τις διατάξεις της 
Σύμβασης της Χάγης για την προστασία των παιδιών.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 11 Νοεμβρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 22 Ιανουαρίου 2010.

Η αναφέρουσα, πολωνικής ιθαγένειας, περιγράφει τις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει στη 
Βουλγαρία σχετικά με την εφαρμογή εντολών επιστροφής βάσει της Σύμβασης της Χάγης 
του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών («Σύμβαση της Χάγης του 
1980»). Τα δύο παιδιά της αναφέρουσας μεταφέρθηκαν παρανόμως από τον βούλγαρο 
πατέρα τους από την Πολωνία στη Βουλγαρία. Παρά τις αποφάσεις δύο δικαστηρίων της 
Βουλγαρίας τα οποία έκριναν ότι τα παιδιά πρέπει να επιστρέψουν στην Πολωνία, η 
αναφέρουσα κατόρθωσε να ανακτήσει μόνον την κόρη της, ενώ ο γιος της παραμένει στη 
Βουλγαρία.
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Η Επιτροπή γνωρίζει ότι καταστάσεις όπως αυτή που περιγράφεται από την αναφέρουσα 
είναι πιθανό να συνεχίσουν να εμφανίζονται λόγω της αυξημένης κινητικότητας των πολιτών 
στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σκοπός της δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε 
αυτόν τον τομέα είναι η προστασία του υπέρτατου συμφέροντος του παιδιού. Αυτό σημαίνει 
ειδικότερα ότι πρέπει να διασφαλίζεται στην πράξη το δικαίωμα του παιδιού να διατηρεί
τακτικά προσωπικές σχέσεις και απευθείας επαφές και με τους δύο γονείς του, εκτός εάν 
τούτο είναι αντίθετο προς το συμφέρον του παιδιού. Προς τον σκοπό αυτόν, η Ευρωπαϊκή 
Ένωση έχει εγκρίνει τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του Συμβουλίου.

Βάσει των περιορισμένων πληροφοριών που παρέχει η αναφέρουσα και άλλων πληροφοριών 
που διαθέτει η Επιτροπή, δεν είναι δυνατόν να στοιχειοθετηθεί εάν ισχύει ο κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 2201/2003 του Συμβουλίου στην κατάσταση που περιγράφει η αναφέρουσα και, εάν 
ισχύει, κατά πόσον η εν λόγω κατάσταση συνιστά ενδεχόμενη παράλειψη των βουλγαρικών 
αρχών να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους βάσει του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Επιτροπή έχει πληροφορηθεί, ωστόσο, από αναφορές των μέσων ενημέρωσης, ότι τον 
Αύγουστο του 2009, ήτοι μετά την υποβολή της υπό εξέταση αναφοράς, η Βουλγαρία 
εφάρμοσε τις εντολές επιστροφής και η αναφέρουσα έχει πλέον επανενωθεί με τα δύο παιδιά 
της. Ως εκ τούτου, το αίτημα της αναφέρουσας για παρέμβαση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και της Επιτροπής στις βουλγαρικές αρχές ώστε να διασφαλιστεί η εφαρμογή 
των εντολών επιστροφής από τη Βουλγαρία έχει καταστεί περιττό.


