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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Kees van Beek, holland állampolgár által benyújtott 0543/2009. számú petíció 
arról, hogy a holland Gyermekvédelmi Tanács és Ifjúság Jóléti Iroda 
állítólag figyelmen kívül hagyta az uniós szabályozást

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója fenntartja, hogy a lengyel joggal összhangban, két gyermekét 
Lengyelországból Hollandiába vitte. Ő mindkét gyermek édesapja és mindkét gyermek általa 
ismert. A biológiai édesanya hozzájárulásával az egyik gyermek gyámsági jogáért 
folyamodott Hollandiában. A petíció benyújtója hangsúlyozza, hogy nem örökbefogadás esete 
áll fenn. A másik gyermek örökbefogadott és a petíció benyújtója és felesége rendelkeznek a 
gyermek születési anyakönyvi kivonatával, melyben mindketten mint szülők szerepelnek. A 
petíció benyújtója úgy véli, hogy a holland Gyermekvédelmi Tanács és Ifjúság Jóléti Iroda 
megsérti az európai és nemzetközi jogszabályokat azzal, hogy alkalmazza a szükséges 
eljárásokat, azaz nem ismeri el a hivatalos lengyel dokumentumok érvényességét, valamint 
saját kezdeményezésre információt gyűjt Lengyelországból és nem közli egyértelműen, hogy 
mely dokumentumok benyújtása szükségeltetik. A petíció benyújtója továbbá arról is 
beszámol, hogy az Ifjúság Jóléti Iroda mindkét gyermeket elvitte otthonról egy állítólagos 
gyámsági vákuumra hivatkozva. Az Európai Parlament segítségét kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. július 10. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. október 26.
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A petíció a szülői felelősséggel, az országok közötti örökbefogadással, valamint az 
örökbefogadási határozatok Hollandia és Lengyelország közötti elismerésének hiányával 
kapcsolatos problémákkal foglalkozik.

A petíció benyújtója azt állítja, hogy két, Lengyelországban született leánycsecsemő biológiai 
apja. Mindkét születési anyakönyvi kivonaton ő szerepel apaként, és 2008 januárjában és 
februárjában a két lányt Lengyelországból Hollandiába vitte (a gyermekek életkoráról a 
petícióban nem szerepel információ).

A petíció benyújtója az idősebb lány lengyel biológiai anyjának beleegyezésével eljárást 
indított a hágai bíróságon. Kérelmét a biológiai anya egy lengyel közjegyző által hitelesített 
dokumentummal támasztotta alá.

A petíció benyújtójának jelenlegi felesége 2008 októberében Lengyelországban örökbe 
fogadta a fiatalabb lányt. A fiatalabb lány módosított születési anyakönyvi kivonata 2008 
decemberétől a petíció benyújtóját és feleségét jelöli meg a lány szüleiként.

A petíció benyújtója azt állítja, hogy az említett eljárásban közreműködő holland szervek 
(Gyermekvédelmi Tanács és Ifjúsági Jóléti Iroda) az ügy kezelésében túllépik hatáskörüket. 
Nem ismerik el a lengyel határozatokat, és párhuzamos vizsgálatokat végeznek 
Lengyelországban. A Gyermekvédelmi Tanács ezenfelül 2009 januárjában a gyermekek 
ideiglenes gyámság alá helyezését kérte. 2009. április 3-án mindkét gyermeket elvitték a 
petíció benyújtójának házából, és azóta semmilyen kapcsolatban nem álltak az apával (sem az 
örökbe fogadó anyával, a kisebbik gyermek esetében).

Értékelés és megjegyzések

A petíció benyújtója az EU jogszabályainak, valamint a gyermekek védelméről és az országok 
közötti örökbefogadás vonatkozásában történő együttműködésről szóló, 1993. május 29-i 
Hágai Egyezmény rendelkezéseinek állítólagos megsértésével kapcsolatban tesz panaszt.

Az idősebb leánygyermek ügye:

A közölt információ fényében az idősebb leánygyermek ügye a lengyel gyámügyi 
megállapodás hollandiai elismerésével kapcsolatos. A petíció benyújtója azt állítja, hogy ő az 
apa, és a lányt a biológiai anya beleegyezésével Hollandiába vitte. A petíció benyújtójának 
gyámságát Lengyelországban egy közjegyző által hitelesített megállapodással erősítették meg. 
A petíció benyújtója a biológiai anya beleegyezésével kérelmet nyújtott be egy hágai 
bíróságon gyermeke kizárólagos felügyeletének jogával kapcsolatban.

A szülői felelősségre vonatkozó határozatok a házassági ügyekben és a szülői felelősségre 
vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és 
végrehajtásáról, illetve az 1347/2000/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2003. 
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november 27-i 2201/2003/EK tanácsi rendelet1 hatálya alá tartoznak.

Fontos rámutatni arra, hogy a rendelet nemcsak bírósági ítéletekre, hanem a hivatalosan 
„közokiratként” elkészített vagy nyilvántartásba vett dokumentumokra (mint amilyen a 
közjegyző által hitelesített dokumentum), valamint a felek közötti megállapodásokra is 
alkalmazandó.

A jelek szerint az apa és a biológiai anya között az idősebb lányról Lengyelországban létrejött 
megállapodást Hollandiának a lengyel jognak megfelelően elkészített dokumentum alapján el 
kellett volna ismernie. A Bizottság azonban sem e kérdésben, sem pedig a hágai bírósághoz 
benyújtott kérelem kimenetelével kapcsolatban nem rendelkezik elegendő információval.

A fiatalabb leánygyermek ügye:

A petíció benyújtója a fiatalabb lánynak is biológiai apja. Úgy tűnik, hogy őt a petíció 
benyújtójának jelenlegi felesége örökbe fogadta Lengyelországban. A petícióban nem 
szerepel információ e lány biológiai anyjával kapcsolatban.
Hollandia a jelek szerint nem ismerte el a Lengyelországban született örökbefogadási 
határozatot.
A Bizottság előre le kívánja szögezni, hogy az örökbefogadásra nem vonatkozik közösségi 
jogszabály. Az örökbefogadásra vonatkozó határozatokat, az örökbefogadást előkészítő 
intézkedéseket, valamint az örökbefogadás érvénytelenítését vagy visszavonását a 
2201/2003/EK tanácsi rendelet az alkalmazási köréből kifejezetten kizárja. Ezért az egyes 
tagállamok feladata, hogy védjék a családjog e fontos területén érintett felek mindegyikének 
érdekeit.

Ezenfelül nem vonatkozik uniós jogszabály az örökbefogadási határozatok tagállamok közötti 
elismerésére. E kérdésre gyakran kétoldalú szabályozás vonatkozik.
Az országok közötti örökbefogadásról szóló Hágai Egyezmény egy nemzetközi egyezmény, 
ezért a szabályainak alkalmazásával kapcsolatos problémákat a két érintett tagállam 
(Lengyelország és Hollandia) központi hatóságainak kell kezelniük. Az Európai Közösség 
nem rendelkezik hatáskörrel ebben a kérdésben.

A gyermekek Gyermekvédelmi Tanács általi ideiglenes gyámság alá helyezése:

A 2201/2003/EK rendelet szabályokat állapít meg a szülői felelősség terén a joghatósággal, 
elismeréssel és végrehajtással, valamint a központi hatóságok közötti együttműködéssel 
kapcsolatban, amelybe a gyermek felügyelete is beletartozik.

A gyermekek védelmére vonatkozó tényleges intézkedéseket azonban a nemzeti jog határozza 
meg, és a hozott intézkedések helyénvalóságának vizsgálata nem tartozik az Európai 
Bizottság hatáskörébe.

                                               
1 A Tanács 2003. november 27-i 2201/2003/EK rendelete a házassági ügyekben és a szülői felelősségre 
vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, illetve az 
1347/2000/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről, HL L 338., 2003.12.23.
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Következtetések

Mivel az örökbefogadásra nem vonatkozik közösségi jogszabály, az Európai Bizottságnak 
nem áll módjában beavatkozni a kisebbik leánygyermek ügyében. Amennyiben a petíció 
benyújtója úgy véli, hogy a szóban forgó esetben megsértették jogait, nemzeti szinten kell 
jogorvoslatért folyamodnia az illetékes bíróságokon keresztül.

Az ideiglenes gyámság alá helyezést illetően a jelek szerint nem sértették meg a közösségi 
jogot.

Annak értékeléséhez, hogy az idősebb leánygyermek esetében helyesen alkalmazták-e a 
2201/2003/EK tanácsi rendeletet, a Bizottságnak több részletet kellene ismernie az idősebbik 
lánnyal kapcsolatban a hágai bíróságon folytatott eljárásról.

A Bizottság a továbbiakban levelet intéz a petíció benyújtójához, hogy tájékoztatást kérjen, 
amely lehetővé teszi számára, hogy a közösségi vívmányok esetleges megsértését felmérje. 


