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Tárgy: B.B-V., lengyel állampolgár által benyújtott 1047/2009. számú petíció a szófiai 
kerületi és fellebbviteli bíróság által kihirdetett ítéletetek végrehajtásának 
elmulasztásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki lengyel állampolgár és Lengyelországban rendelkezik lakóhellyel, az 
Európai Parlament intézkedését kéri a 8 éves fia feletti szülői felügyeleti jog visszaszerzésével 
kapcsolatos ügyében, amelyben mind a szófiai kerületi bíróság, mind a fellebbviteli bíróság 
ítéletet hirdetett. A petíció benyújtójának fiát annak idején bolgár apja vitte Bulgáriába, és az 
ítélet kihirdetését követően a petíció benyújtója csak lánya szülői felügyeleti jogának 
visszaszerzését tudta elérni. A petíció benyújtója rámutat, hogy a felelős bolgár ifjúsági 
hatóságok nem csupán a bíróság határozatairól nem vesznek tudomást, hanem figyelmen 
kívül hagyják a gyermekek védelméről szóló Hágai Egyezmény rendelkezéseit is. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. november 11. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. január 22.

A petíciót benyújtó lengyel állampolgár azokat a nehézségeket ismerteti, amelyeket a 
gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai 
Egyezményben („1980. évi Hágai Egyezmény”) meghatározott, visszavitelt elrendelő 
határozat végrehajtása terén tapasztalt. A petíció benyújtójának két gyermekét bolgár 
édesapjuk jogellenesen vitte magával Lengyelországból Bulgáriába. Jóllehet két bolgár 
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bíróság is úgy ítélkezett, hogy a gyermekeknek vissza kell térniük Lengyelországba, a petíció 
benyújtójának csak lányát sikerült visszaszereznie, fia továbbra is Bulgáriában tartózkodik.

A Bizottság tudatában van annak, hogy a petíció benyújtója által felvázolt esethez hasonló 
helyzetek várhatóan a jövőben is előfordulnak majd, a polgárok egyre növekvő, Európai 
Unión belüli mobilitásának következtében. Az Európai Unió e téren hozott intézkedéseinek 
célja a gyermekek legfőbb érdekeinek védelme. Ez mindenekelőtt azt jelenti, hogy világosan 
kinyilvánítja a gyermek arra irányuló jogát, hogy mindkét szülővel személyes és közvetlen 
kapcsolatot tartson fenn, rendszeres időközönként, feltéve, hogy az nem ellentétes a gyermek 
érdekeivel. Az Európai Unió e célból fogadta el a 2201/2003/EK tanácsi rendeletet. 

A petíció benyújtója által szolgáltatott szűk tájékoztatás, valamint a Bizottság rendelkezésére 
álló egyéb információk alapján nincs mód annak megállapítására, hogy a 2201/2003/EK 
tanácsi rendelet alkalmazandó-e a petíció benyújtója által felvázolt esetre, és amennyiben
igen, a kialakult helyzet arra utal-e, hogy a bolgár hatóságok esetlegesen elmulasztották az 
európai uniós jogszabályok értelmében fennálló kötelezettségeik teljesítését.

A Bizottság ugyanakkor a médiában közölt tudósításokból arról értesült, hogy 2009 
augusztusában, azaz a petíció benyújtását követően a visszavitelt elrendelő határozatot 
Bulgáriában végrehajtották, és immáron mindkét gyermek visszatért a petíció benyújtójához. 
Következésképpen elévült a petíció benyújtójának arra irányuló kérése, hogy az Európai 
Parlament és a Bizottság járjon közben a bolgár hatóságoknál annak biztosítása érdekében, 
hogy megvalósuljon a visszavitelt elrendelő határozat bulgáriai végrehajtása.


