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Temats: Lūgumraksts Nr. 1047/2009, ko iesniedza Polijas valstspiederīgā B. B-V., par 
Sofijas Pilsētas tiesas un Sofijas Apelācijas tiesas spriedumu neizpildi

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja, kura ir Polijas pilsone un dzīvo Polijā, aicina Eiropas Parlamentu 
iejaukties, lai viņa varētu atgūt aizgādību pār savu 8 gadus veco dēlu, attiecībā uz kuru gan 
Pilsētas tiesa, gan arī Apelācijas tiesa ir pieņēmušas spriedumu. Lūgumraksta iesniedzējas 
bērnus uz Bulgāriju aizveda viņu tēvs, kurš ir bulgārs, un, pamatojoties uz tiesas spriedumu, 
viņai ir izdevies atgūt aizgādību pār savu meitu. Lūgumraksta iesniedzēja norāda, ka 
atbildīgas Bulgārijas jauniešu aprūpes iestādes ne tikai ignorē tiesas spriedumus, bet arī 
neņem vērā Hāgas Konvencijas par bērnu aizsardzību noteikumus.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 11. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 22. janvārī

„Lūgumraksta iesniedzēja, Polijas valstspiederīgā, apraksta grūtības, ar kurām saskārusies 
Bulgārijā saistībā ar lēmumu izpildi par atpakaļatdošanu saskaņā ar 1980. gada Hāgas 
konvenciju par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem („1980. gada 
Hāgas konvencija”). Lūgumraksta iesniedzējas divus bērnus viņu tēvs, kas ir Bulgārijas 
valstspiederīgais, nelikumīgi aizveda no Polijas uz Bulgāriju. Neskatoties uz divu Bulgārijas 
tiesu lēmumiem par to, ka bērniem jāatgriežas Polijā, lūgumraksta iesniedzējai ir izdevies 
atgūt tikai savu meitu, bet dēls ir palicis Bulgārijā.
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Komisija ir informēta, ka tāda veida situācijas, kā apraksta lūgumraksta iesniedzēja, 
iespējams, turpina veidoties sakarā ar pieaugošo pilsoņu mobilitāti Eiropas Savienībā. Eiropas 
Savienības darbības mērķis šajā jomā ir aizsargāt bērnu labākās intereses. Tas jo īpaši nozīmē 
to, ka tiek konkrēti īstenotas bērna tiesības saglabāt personiskas attiecības un tiešu, regulāru 
kontaktu ar abiem vecākiem, ja vien tas nav pretrunā ar bērna interesēm. Šajā nolūkā Eiropas 
Savienība ir pieņēmusi Padomes Regulu (EK) Nr. 2201/2003.

Pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzējas sniegtajām ierobežotajām ziņām un citu Komisijas 
rīcībā esošo informāciju, nav iespējams noteikt, vai uz lūgumraksta iesniedzējas aprakstīto 
situāciju attiecas Padomes Regula (EK) Nr. 2201/2003 un, ja attiecas, vai ir noticis iespējams 
pārkāpums no Bulgārijas varas iestāžu puses, pildot saistības saskaņā ar Eiropas Savienības 
tiesību aktiem.

Taču, kā Komisijai zināms no informācijas plašsaziņas līdzekļos, 2009. gada augustā, t. i., pēc 
lūgumraksta iesniegšanas, Bulgārija ir izpildījusi lēmumus par atpakaļatdošanu un 
lūgumraksta iesniedzēja tagad atkal ir kopā ar saviem diviem bērniem. Tādēļ lūgumraksta 
iesniedzējas lūgums Eiropas Parlamentam un Komisijai iejaukties Bulgārijas varas iestāžu 
darbā, lai nodrošinātu, ka lēmumi par atpakaļatdošanu Bulgārijā tiek izpildīti, vairs nav 
aktuāls.”


