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Betreft: Verzoekschrift 1047/2009, ingediend door B.B-V. (Poolse nationaliteit), over 
niet-inachtneming van vonnissen uitgesproken door de rechtbank van eerste 
aanleg en het hof van beroep in Sofia

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster, een Poolse burger die in Polen woont, verzoekt het Europees Parlement om in te 
grijpen in de zaak om de overdracht van haar achtjarige zoon, waarin zowel de rechtbank van 
eerste aanleg als het hof van beroep uitspraak heeft gedaan. De kinderen van indienster 
werden destijds naar Bulgarije ontvoerd door hun Bulgaarse vader en na de gerechtelijke 
uitspraken is indienster er alleen in geslaagd om te bereiken dat haar dochter werd 
overgedragen. Indienster wijst erop dat de verantwoordelijke Bulgaarse autoriteiten niet alleen 
nalaten de gerechtelijke uitspraken te respecteren, maar dat zij ook voorbij gaan aan de 
bepalingen in de Haagse Conventie inzake de bescherming van kinderen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 11 november 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 22 januari 2010.

Indienster, een Pools staatsburger, beschrijft de problemen die zij in Bulgarije heeft 
ondervonden met betrekking tot de tenuitvoerlegging van beslissingen tot terugkeer krachtens 
het Verdrag van 's-Gravenhage van 25 oktober 1980 inzake de burgerrechtelijke aspecten van
internationale ontvoering van kinderen ("het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980"). De beide
kinderen van indienster werden destijds door hun Bulgaarse vader ongeoorloofd overgebracht 
van Polen naar Bulgarije. Ondanks het feit dat twee gerechten in Bulgarije de terugkeer van 
de kinderen naar Polen hebben gelast, heeft indienster alleen haar dochter teruggekregen. 
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Haar zoon is in Bulgarije gebleven.

De Commissie is zich ervan bewust dat zich als gevolg van de toegenomen mobiliteit van 
burgers binnen de Europese Unie waarschijnlijk vaker situaties zullen voordoen als door 
indienster beschreven. Het communautaire optreden in dit verband heeft ten doel het belang 
van het kind te beschermen en beoogt in het bijzonder concreet uitdrukking te geven aan het 
recht van het kind om regelmatig persoonlijke betrekkingen en rechtstreekse contacten met 
zijn beide ouders te onderhouden, tenzij dit niet in het belang van het kind is. De Europese 
Unie heeft daartoe Verordening (EG) nr. 2201/2003 van de Raad vastgesteld. 

Op basis van de beperkte informatie die indienster heeft verstrekt, alsmede de overige
informatie waarover de Commissie beschikt, kan niet worden vastgesteld of Verordening
(EG) nr. 2201/2003 van de Raad van toepassing is op de door indienster beschreven situatie
en zo ja, of de Bulgaarse autoriteiten in deze situatie mogelijk hun verplichtingen krachtens 
het communautaire recht niet nakomen.

De Commissie maakt echter uit persberichten op dat in augustus 2009, dat wil zeggen na de 
indiening van het verzoekschrift, de beslissingen tot terugkeer in Bulgarije ten uitvoer zijn 
gelegd en dat indienster nu is herenigd met haar beide kinderen. Indiensters verzoek aan het
Europees Parlement en de Commissie om stappen te ondernemen tegen de Bulgaarse
autoriteiten teneinde ervoor te zorgen dat de beslissingen tot terugkeer in Bulgarije ten uitvoer 
worden gelegd, is derhalve niet meer van belang.


