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Tema: Peticija Nr. 1047/2009 dėl Sofijos miesto teismo ir Apeliacinio teismo priimtų 
sprendimų vykdymo neužtikrinimo, kurią pateikė Lenkijos pilietė B. B-V.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja, kuri yra Lenkijoje gyvenanti Lenkijos pilietė, ragina Europos Parlamentą 
įsikišti į šio atvejo nagrinėjimą ir padėti jai susigrąžinti savo aštuonmečio sūnaus globą, dėl 
kurios sprendimus priėmė Miesto teismas ir Apeliacinis teismas. Peticijos pateikėjos vaikus į 
Bulgariją išsivežė jų tėvas bulgaras ir, teismui priėmus sprendimą, ji galėjo susigrąžinti tik 
dukros globą. Peticijos pateikėja pabrėžia, kad atsakingos Bulgarijos jaunimo reikalų 
institucijos ne tik nepaiso teismo nutarimų, bet ir nesilaiko Hagos konvencijos dėl vaikų 
apsaugos nuostatų. 

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. lapkričio 11 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. sausio 22 d.

„Peticijos pateikėja, Lenkijos pilietė, aprašo sunkumus, su kuriais ji susiduria Bulgarijoje
užtikrinant sprendimų dėl vaiko negrąžinimo vykdymą pagal 1980 m. Hagos konvenciją dėl 
tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų (1980 m. Hagos konvencija). Peticijos pateikėjos 
du vaikus iš Lenkijos į Bulgariją neteisėtai išsivežė jų tėvas bulgaras. Nors du Bulgarijos 
teismai priėmė sprendimus, kad vaikai turėtų būti grąžinti į Lenkiją, peticijos pateikėja galėjo 
susigrąžinti tik dukros globą, o sūnus liko Bulgarijoje.

Komisija supranta, kad tokių atvejų greičiausiai pasitaikys ir daugiau dėl didėjančio piliečių 
judumo Europos Sąjungoje. Europos Sąjungos veiksmais šioje srityje siekiama ginti vaiko 
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interesus. Tai visų pirma reiškia, kad reikia konkrečiai užtikrinti vaiko teisę reguliariai
palaikyti asmeninius santykius ir tiesiogiai bendrauti su abiem tėvais, jei tai neprieštarauja 
vaiko interesams. Šiuo tikslu Europos Sąjunga priėmė Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 2201/2003. 

Remiantis ribota informacija, kurią pateikė peticijos pateikėja, ir kita Komisijos turima 
informacija, neįmanoma nustatyti, ar Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2201/2003 taikytinas šiuo 
peticijos pateikėjos aprašytu atveju, o jeigu jis taikytinas – ar šis atvejis yra galimas 
Bulgarijos valdžios institucijų įsipareigojimų pagal Europos Sąjungos teisę nevykdymas.

Tačiau Komisija iš pranešimų žiniasklaidoje sužinojo, kad 2009 m. rugpjūčio mėn., t. y. 
pateikus peticiją, Bulgarijoje užtikrintas sprendimų dėl vaiko negrąžinimo vykdymas ir kad 
peticijos pateikėja šiuo metu susigrąžinusi abu savo vaikus. Todėl peticijos pateikėjos 
prašymas, kad Europos Parlamentas ir Komisija kreiptųsi į Bulgarijos valdžios institucijas
siekdama, kad Bulgarijoje būtų užtikrintas sprendimų dėl vaiko negrąžinimo vykdymas, 
nebeaktualus.“


