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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1047/2009, którą złożyła B.B.-V. (Polska) w sprawie niewykonywania 
wyroków wydanych przez sąd miejski i sąd apelacyjny w Sofii

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję, która jest obywatelką polską i mieszka w Polsce, wzywa Parlament 
Europejski do podjęcia działań w sprawie dotyczącej przywrócenia jej opieki nad 8-letnim 
synem, w której wyrok wydał zarówno sąd miejski, jak i sąd apelacyjny. Dzieci składającej 
petycję zostały wywiezione do Bułgarii przez ich bułgarskiego ojca. Po wydaniu wyroku 
przez sąd składająca petycję odzyskała jedynie opiekę nad córką. Informuje ona, że właściwe 
bułgarskie władze ds. małoletnich lekceważą nie tylko nakazy sądowe, lecz także 
postanowienia haskiej konwencji o ochronie dzieci. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 11 listopada 2009 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 22 stycznia 2010 r.

Składająca petycję, obywatelka polska, opisuje trudności, jakie napotyka w Bułgarii przy 
wykonywaniu nakazów wydania dzieci zgodnie z haską Konwencją dotyczącą cywilnych 
aspektów uprowadzenia dziecka za granicę z 1980 r. („konwencja haska z 1980 r.”). Dwoje 
dzieci składającej petycję zostało niezgodnie z prawem wywiezionych przez ich bułgarskiego 
ojca z Polski do Bułgarii. Mimo decyzji dwóch sądów bułgarskich, które orzekły, że dzieci 
powinny powrócić do Polski, składająca petycję odzyskała jedynie opiekę nad córką, a jej syn 
pozostał w Bułgarii.

Komisja zdaje sobie sprawę, że sytuacje takie jak ta opisana przez składającą petycję mogą 
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nadal mieć miejsce w wyniku coraz większej mobilności obywateli na terenie Unii
Europejskiej. Działania Unii Europejskiej w tej kwestii mają na celu ochronę najlepszego 
interesu dziecka. Oznacza to w szczególności danie konkretnego wyrazu prawu dziecka do 
utrzymywania relacji osobistych, a także bezpośrednich i regularnych kontaktów z obojgiem 
rodziców, chyba że jest to sprzeczne z jego interesem. To dlatego Unia Europejska przyjęła 
rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/2003. 

Na podstawie ograniczonych informacji przekazanych przez składającą petycję oraz innych 
informacji dostępnych Komisji nie można stwierdzić, czy rozporządzenie Rady (WE) 
nr 2201/2003 ma zastosowanie do sytuacji opisanej przez składającą petycję, a jeśli tak, to 
czy ten stan rzeczy stanowi ewentualnie przykład niedotrzymywania przez władze bułgarskie 
zobowiązań wynikających z prawa Unii Europejskiej.

Jednak z relacji w mediach Komisja dowiedziała się, że w sierpniu 2009 r., tj. po złożeniu 
przedmiotowej petycji, nakaz wydania dzieci został wykonany w Bułgarii, a dwoje dzieci 
składającej petycję przebywa obecnie z matką. A zatem wniosek składającej petycję 
dotyczący interwencji Parlamentu Europejskiego i Komisji u władz bułgarskich w celu 
zapewnienia wykonania w Bułgarii decyzji w sprawie wydania dzieci przestał być zasadny.


