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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0543/2009, του Kees van Beek, ολλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με 
εικαζόμενη μη εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας από το Συμβούλιο 
Προστασίας Παίδων (Raad voor de Kinderbescherming) και την Υπηρεσία 
Μέριμνας Παίδων (Bureau Jeugdzorg) στις Κάτω Χώρες

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων έχει φέρει δύο τέκνα από την Πολωνία στις Κάτω Χώρες. Όπως ισχυρίζεται, 
αυτό το έπραξε τηρώντας την πολωνική νομοθεσία. Είναι πατέρας και των δύο τέκνων και 
έχει αναγνωρίσει και τα δύο ως τέκνα του. Έχει καταθέσει στις Κάτω Χώρες, με τη σύμφωνη 
γνώμη της βιολογικής μητέρας των τέκνων, αίτηση για απόδοση αποκλειστικής επιμέλειας 
για ένα από τα τέκνα. Ο αναφέρων τονίζει ότι δεν πρόκειται για υιοθεσία. Το δεύτερο τέκνο 
είναι υιοθετημένο και ο αναφέρων και η σύζυγός του έχουν στην κατοχή τους πιστοποιητικό 
γέννησης όπου αναφέρονται και οι δύο ως γονείς. Ο αναφέρων θεωρεί ότι το ολλανδικό 
Συμβούλιο Προστασίας Παίδων και η Υπηρεσία Μέριμνας Παίδων παραβίασαν, κατά τη 
διάρκεια των απαραίτητων διαδικασιών, την ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία. Μεταξύ 
άλλων, δεν αναγνώρισαν την εγκυρότητα επίσημων πολωνικών εγγράφων, διενήργησαν 
έρευνα στην Πολωνία με δική τους πρωτοβουλία και δεν διασαφήνισαν ποια έγγραφα πρέπει 
να κατατεθούν. Ο αναφέρων δηλώνει, επίσης, ότι η Υπηρεσία Μέριμνας Παίδων, βάσει ενός 
υποτιθέμενου κενού επιμέλειας, απομάκρυνε και τα δύο τέκνα από το σπίτι. Ζητεί τη 
συνδρομή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 10 Ιουλίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 26 Οκτωβρίου 2009.
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Η αναφορά αφορά προβλήματα που σχετίζονται με τη γονική μέριμνα, τη διακρατική 
υιοθεσία και τη μη αναγνώριση αποφάσεων υιοθεσιών μεταξύ των Κάτω Χωρών και της 
Πολωνίας.

Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι είναι ο βιολογικός πατέρας δύο κοριτσιών που γεννήθηκαν στην 
Πολωνία. Και στα δύο πιστοποιητικά γέννησης αναφέρεται ως πατέρας, και τον Ιανουάριο 
και τον Φεβρουάριο του 2008 έφερε τα δύο κορίτσια από την Πολωνία στις Κάτω Χώρες 
(στην αναφορά δεν παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την ηλικία των τέκνων).

Με τη σύμφωνη γνώμη της βιολογικής μητέρας του μεγαλύτερου κοριτσιού, ο αναφέρων 
κίνησε διαδικασία ενώπιον του δικαστηρίου της Χάγης. Το αίτημά του υποστηρίζεται από τη 
βιολογική μητέρα μέσω εγγράφου επικυρωμένου από πολωνό συμβολαιογράφο.

Τον Οκτώβριο του 2008, η σημερινή σύζυγος του αναφέροντος υιοθέτησε το μικρότερο 
κορίτσι στην Πολωνία. Στο τροποποιημένο πιστοποιητικό γέννησης του μικρότερου 
κοριτσιού αναφέρονται ο αναφέρων και η σύζυγός του ως οι γονείς του κοριτσιού από τον 
Δεκέμβριο του 2008.

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι οι ολλανδικοί φορείς που συμμετέχουν στις διαδικασίες αυτές 
(Συμβούλιο Προστασίας Παίδων και Υπηρεσία Μέριμνας Παίδων) υπερβαίνουν των 
αρμοδιοτήτων τους χειριζόμενες τη συγκεκριμένη υπόθεση. Δεν αναγνωρίζουν τις αποφάσεις 
των πολωνικών αρχών και διεξάγουν παράλληλες έρευνες στην Πολωνία. Επιπλέον, το 
Συμβούλιο Προστασίας Παίδων ζήτησε τον Ιανουάριο του 2009 την προσωρινή επιμέλεια 
των τέκνων. Στις 3 Απριλίου 2009 και τα δύο παιδιά απομακρύνθηκαν από το σπίτι του 
αναφέροντος και έκτοτε δεν έχουν καμία επαφή με τον πατέρα τους (και το μικρότερο παιδί 
ούτε με τη θετή του μητέρα).

Αξιολόγηση και παρατηρήσεις

Ο αναφέρων καταγγέλλει εικαζόμενες παραβιάσεις της νομοθεσίας της ΕΕ και των διατάξεων 
της Σύμβασης της Χάγης της 29ης Μαΐου 1993 για την προστασία των παιδιών και τη 
συνεργασία στον τομέα της διακρατικής υιοθεσίας.

Η υπόθεση της μεγαλύτερης κόρης:

Υπό το πρίσμα των πληροφοριών που παρασχέθηκαν, η υπόθεση της μεγαλύτερης κόρης 
αφορά την αναγνώριση στις Κάτω Χώρες της πολωνικής συμφωνίας για την άσκηση της 
επιμέλειας. Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι είναι ο πατέρας και ότι έφερε το κορίτσι στις Κάτω 
Χώρες με τη σύμφωνη γνώμη της βιολογικής μητέρας. Η ανάθεση της επιμέλειας στον 
πατέρα επιβεβαιώθηκε στην Πολωνία μέσω συμφωνίας επικυρωμένης από συμβολαιογράφο. 
Ο αναφέρων κατέθεσε αίτηση για την ανάληψη της αποκλειστικής επιμέλειας της κόρης του 
σε δικαστήριο της Χάγης με τη σύμφωνη γνώμη της βιολογικής μητέρας.

Οι αποφάσεις σχετικά με τη γονική μέριμνα καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
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2201/2003 του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 20031 για τη διεθνή δικαιοδοσία και την 
αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας ο 
οποίος καταργεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1347/2000.

Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι ο κανονισμός εφαρμόζεται μόνο σε δικαστικές 
αποφάσεις και σε δημόσια έγγραφα που έχουν εκδοθεί και είναι εκτελεστά (όπως το έγγραφο 
που έχει επικυρωθεί από συμβολαιογράφο), καθώς και σε συμφωνίες μεταξύ των μερών.

Προκύπτει ότι η συμφωνία μεταξύ του πατέρα και της βιολογικής μητέρας που συνήφθη στην 
Πολωνία σχετικά με τη μεγαλύτερη κόρη θα έπρεπε να αναγνωριστεί στις Κάτω Χώρες βάσει 
του εγγράφου που εκδόθηκε σύμφωνα με την πολωνική νομοθεσία. Ωστόσο, η Επιτροπή δεν 
διαθέτει επαρκείς πληροφορίες για το σημείο αυτό ούτε σχετικά με την έκβαση της αίτησης 
σε δικαστήριο της Χάγης.

Η υπόθεση της μικρότερης κόρης:

Ο αναφέρων είναι ο βιολογικός πατέρας του μικρότερου κοριτσιού. Φαίνεται ότι το κορίτσι 
υιοθετήθηκε από τη σημερινή σύζυγο του αναφέροντος στην Πολωνία. Στην αναφορά δεν 
παρέχονται πληροφορίες για τη βιολογική μητέρα του κοριτσιού.
Φαίνεται ότι οι Κάτω Χώρες δεν αναγνώρισαν την απόφαση υιοθεσίας που ελήφθη στην 
Πολωνία.
Ευθύς εξαρχής, η Επιτροπή επιθυμεί να επισημάνει ότι δεν υφίσταται κοινοτική νομοθεσία 
για την υιοθεσία. Οι αποφάσεις για την υιοθεσία, τα προπαρασκευαστικά μέτρα υιοθεσίας και 
η ακύρωση και η ανάκληση της υιοθεσίας εξαιρούνται ρητά από το πεδίο εφαρμογής του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του Συμβουλίου. Συνεπώς, εναπόκειται στα μεμονωμένα 
κράτη μέλη να διασφαλίζουν το συμφέρον όλων των ενδιαφερόμενων μερών σε αυτόν τον 
σημαντικό τομέα του οικογενειακού δικαίου.

Επιπλέον, δεν υφίσταται κοινοτική νομοθεσία σχετικά με την αναγνώριση των αποφάσεων 
υιοθεσίας μεταξύ κρατών μελών. Το ζήτημα ρυθμίζεται συχνά σε διμερή βάση.
Η Σύμβαση της Χάγης για τις διακρατικές υιοθεσίες είναι μια διεθνής σύμβαση, συνεπώς τα 
προβλήματα που αφορούν την εφαρμογή των κανόνων της πρέπει να επιλύονται από τις 
κεντρικές αρχές και των δύο εμπλεκόμενων κρατών μελών (Πολωνία και Κάτω Χώρες). Η 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα δεν διαθέτει αρμοδιότητα επί του ζητήματος.

Προσωρινή επιμέλεια των τέκνων από το Συμβούλιο Προστασίας Παίδων:

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 προβλέπει κανόνες για τη δικαιοδοσία, την αναγνώριση, 
την εκτέλεση και τη συνεργασία μεταξύ των κεντρικών αρχών στον τομέα της γονικής 
μέριμνας, στον οποίο συμπεριλαμβάνεται η επιμέλεια τέκνων.

Εντούτοις, ουσιαστικά μέτρα σχετικά με την προστασία των τέκνων καθορίζονται από την 
εθνική νομοθεσία, και δεν αποτελεί αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να εξετάζει την 
καταλληλότητα των ληφθέντων μέτρων.

                                               
1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2003 για τη διεθνή δικαιοδοσία και 
την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας ο οποίος 
καταργεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1347/2000, ΕΕ L 338 της 23.12.2003.



PE430.515 4/4 CM\794576EL.doc

EL

Συμπεράσματα

Καθώς δεν υφίσταται κοινοτική νομοθεσία για την υιοθεσία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν 
μπορεί να παρέμβει στην υπόθεση της μικρότερης κόρης. Εάν ο αναφέρων πιστεύει ότι 
παραβιάστηκαν τα δικαιώματά του στην εν λόγω υπόθεση, πρέπει να προσφύγει σε εθνικό 
επίπεδο στα αρμόδια δικαστήρια.

Δεν φαίνεται να υπάρχει παραβίαση του ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου όσον αφορά την 
απόφαση της προσωρινής επιμέλειας.

Προκειμένου να αξιολογήσει ένα έχει εφαρμοστεί ορθά ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 
του Συμβουλίου στην υπόθεση της μεγαλύτερης κόρης, η Επιτροπή χρειάζεται περισσότερες 
λεπτομέρειες σχετικά με τις διαδικασίες που έχουν κινηθεί στο δικαστήριο της Χάγης.

Η Επιτροπή θα αποστείλει επιστολή στον αναφέροντα, ζητώντας πληροφορίες που θα της 
επιτρέψουν να εκτιμήσει τυχόν παραβίαση του κοινοτικού κεκτημένου.


