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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1047/2009, adresată de B.B-V., de cetățenie poloneză, privind 
neaplicarea sentințelor pronunțate de Tribunalul Municipal și de Curtea de Apel 
din Sofia

1. Rezumatul petiției

Petiționara, de cetățenie poloneză și având domiciliul în Polonia, solicită Parlamentului 
European să intervină în cazul privind recuperarea custodiei fiului său în vârstă de 8 ani, în 
care atât Tribunalul Municipal, cât și Curtea de Apel din Sofia au pronunțat sentințe. Copii 
petiționarei au fost duși la un moment dat în Bulgaria de către tatăl lor de cetățenie bulgară, 
iar, după pronunțarea sentinței, aceasta a reușit să recapete doar custodia fiicei sale. 
Petiționara subliniază faptul că autoritățile bulgare responsabile cu protecția minorilor nu 
numai că ignoră hotărârile judecătorești, dar încalcă și dispozițiile Convenției de la Haga 
privind protecția copiilor. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 11 noiembrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 22 ianuarie 2010

Petiționara, cetățean polonez, descrie dificultățile cu care s-a confruntat în Bulgaria în 
încercarea de a executa ordine de înapoiere în temeiul Convenției de la Haga din 1980 privind 
aspectele civile ale răpirii internaționale de copii („Convenția de la Haga din 1980”). Cei doi 
copii ai petiționarei au fost duși ilegal de către tatăl lor, de cetățenie bulgară, din Polonia în 
Bulgaria. În ciuda sentințelor celor două instanțe din Bulgaria, conform cărora copiii trebuie 
să se întoarcă în Polonia, petiționara a reușit să își recupereze doar fiica, în timp ce fiul ei a 
rămas în Bulgaria.
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Comisia este conștientă de faptul că astfel de situații, cum este cea descrisă de petiționară, ar 
putea continua să apară datorită mobilității crescânde a cetățenilor în cadrul Uniunii 
Europene. Obiectivul acțiunilor Uniunii Europene în acest sens este de a proteja interesele 
copiilor. Aceasta înseamnă în special conferirea unei expresii concrete dreptului copilului de a 
păstra o relație personală și contactul direct cu ambii părinți în mod regulat, cu excepția 
cazului în care aceasta este în detrimentul intereselor copilului. În acest scop, Uniunea 
Europeană a adoptat Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului. 

Pe baza informațiilor limitate furnizate de petiționară și a altor informații de care dispune 
Comisia, nu se poate stabili dacă Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului este 
aplicabil situației descrise de petiționară și, în cazul aplicabilității, dacă această situație 
constituie o posibilă nerespectare de către autoritățile bulgare a obligațiilor care le revin în 
temeiul legislației Uniunii Europene.

Conform relatărilor din mass-media din august 2009, adică ulterior transmiterii petiției, 
Comisia înțelege că ordinele de înapoiere au fost executate în Bulgaria de către autoritățile 
bulgare și că petiționara și-a recuperat ambii copii. Prin urmare, apelul făcut de petiționară 
către Parlamentul European și Comisie de a interveni pe lângă autoritățile bulgare pentru a se 
asigura de executarea ordinelor de înapoiere de către autoritățile bulgare nu mai este de 
actualitate.


