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Tema: Peticija Nr.0543/2009 dėl Nyderlandų vaiko apsaugos tarybos ir Jaunimo 
gerovės biuro tariamo ES teisės aktų nepaisymo, kurią pateikė Nyderlandų 
pilietis Kees van Beek

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas tvirtina, kad jis, vadovaudamasis Lenkijos teise, iš Lenkijos į Nyderlandus 
atsivežė du vaikus. Jis yra abiejų šių vaikų tėvas ir juos pažįsta. Biologinei motinai sutikus, 
Nyderlanduose jis taip pat pateikė prašymą jam vienam skirti vieno iš šių vaikų globa. 
Peticijos pateikėjas pabrėžia, kad tai nėra susiję su įvaikinimu. Kitas vaikas yra įvaikintas, o 
peticijos pateikėjas ir jo žmona turi gimimo liudijimą, kuriame jie abu nurodyti kaip tėvai. 
Peticijos pateikėjas mano, kad nepripažindami oficialių Lenkijoje išduotų dokumentų 
teisėtumo, savo iniciatyva atlikdami tyrimus Lenkijoje ir aiškiai nenurodydami, kokius 
dokumentus reikia pateikti, Nyderlandų vaiko apsaugos taryba ir Jaunimo gerovės biuras 
vykdydami būtinąsias procedūras pažeidžia ES ir tarptautinius teisės aktus. Peticijos 
pateikėjas taip pat praneša, kad Jaunimo gerovės biuras paėmė abu vaikus iš namų tariamai 
nesant informacijos, kas už juos atsakingas. Jis prašo Europos Parlamento pagalbos.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. liepos 10 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. spalio 26 d.

„Peticija susijusi su dėl tėvų atsakomybės, tarptautinio įvaikinimo ir Lenkijoje priimtų 
sprendimų dėl įvaikinimo nepripažinimo Nyderlanduose iškilusiais sunkumais.

Peticijos pateikėjas teigia, kad jis yra dviejų Lenkijoje gimusių mergaičių biologinis tėvas. Jis 
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nurodytas kaip tėvas abiejų vaikų gimimo liudijimuose, ir 2008 m. sausio ir vasario mėn. jis 
atsivežė abi mergaites iš Lenkijos į Nyderlandus (peticijoje nepateikiama informacijos apie 
vaikų amžių).

Vyresniosios mergaitės biologinės motinos (Lenkijos pilietei) sutikimu, peticijos pateikėjas 
kreipėsi į Hagos teismą. Prie jo prašymo pridėtas biologinės motinos pasirašytas ir lenkų 
notaro patvirtintas dokumentas.

2008 m. spalio mėn. dabartinė peticijos pateikėjo žmona Lenkijoje įsivaikino jaunesniąją 
mergaitę. Nuo 2008 m. gruodžio mėn. pakeistame jaunesniosios mergaitės gimimo liudijime 
peticijos pateikėjas ir jo žmona nurodyti kaip jos tėvai.

Peticijos pateikėjas teigia, kad su šiuo procesu susijusios Nyderlandų institucijos (Vaiko 
apsaugos taryba ir Jaunimo gerovės biuras) sprendžiant šią bylą peržengia savo įgaliojimų 
ribas. Jos nepripažįsta Lenkijos institucijų sprendimų ir Lenkijoje atlieka panašius tyrimus. Be 
to, 2009 m. sausio mėn. Vaiko apsaugos taryba paprašė paskirti laikiną peticijos pateikėjo 
vaikų globą. 2009 m. balandžio 3 d. abu vaikai buvo paimti iš jo namų ir nuo to laiko neturėjo 
jokio ryšio su tėvu (o jaunesnysis vaikas dar ir su įmote).

Vertinimas ir pastabos

Peticijos pateikėjas skundžiasi dėl ES teisės aktų ir 1993 m. gegužės 29 d. Hagos konvencijos 
dėl vaikų apsaugos ir bendradarbiavimo tarptautinio įvaikinimo srityje nuostatų tariamų 
pažeidimų.

Vyresniosios dukters atvejis

Atsižvelgiant į pateiktą informaciją, vyresniosios dukters atvejis yra susijęs su Lenkijoje 
sudaryto susitarimo dėl globos pripažinimu Nyderlanduose. Peticijos pateikėjas teigia, kad jis 
yra mergaitės tėvas ir atsivežė ją į Nyderlandus jos biologinės motinos sutikimu. Peticijos 
pateikėjui paskirtą globą patvirtina Lenkijoje notaro patvirtintas susitarimas. Biologinei 
mergaitės motinai pritarus, peticijos pateikėjas Hagos teismui pateikė prašymą dėl dukters 
globos paskyrimo jam vienam.

Sprendimams dėl tėvų atsakomybės taikomas 2003 m. lapkričio 27 d. Tarybos reglamentas 
(EB) Nr. 2201/20031 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų 
pareigomis, pripažinimo bei vykdymo, panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1347/2000.

Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad šis reglamentas taikomas ne tik teismo sprendimams, bet ir 
dokumentams, kurie oficialiai parengti arba registruoti kaip „autentiški aktai“ (pvz., notaro 
patvirtintam dokumentui) bei šalių sudarytiems susitarimams.

Atrodo, kad Nyderlandų institucijos turėjo pripažinti tėvo ir biologinės motinos Lenkijoje 

                                               
12003 m. lapkričio 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, 
susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo, panaikinantis Reglamentą (EB) 
Nr. 1347/2000, OL L 338, 2003 12 23.
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sudarytą susitarimą dėl vyresniosios dukters, atsižvelgdamos į dokumentą, kuris parengtas 
vadovaujantis Lenkijos teisės aktais. Tačiau Komisija neturi pakankamai informacijos nei 
šiuo klausimu, nei apie Hagos teismo sprendimą dėl pareiškimo.

Jaunesniosios dukters atvejis

Peticijos pateikėjas yra ir jaunesniosios mergaitės biologinis tėvas. Atrodo, kad dabartinė 
peticijos pateikėjo žmona įsivaikino ją Lenkijoje. Peticijoje nepateikta jokios informacijos 
apie šios mergaitės biologinę motiną.
Atrodo, kad Nyderlandų institucijos nepripažino Lenkijoje priimto sprendimo dėl įvaikinimo.
Iš pat pradžių Komisija norėtų atkreipti dėmesį į tai, kad su įvaikinimu susijusių Bendrijos 
teisės aktų nėra. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2201/2003 aiškiai netaikomas sprendimams 
dėl įvaikinimo, pasirengimo įvaikinti priemonėms, įvaikinimo panaikinimui ar atšaukimui. 
Todėl už su šia svarbia šeimos teisės sritimi susijusių visų šalių intereso apsaugą atsakingos 
pavienės valstybės narės.

Be to, nėra ES teisės aktų, susijusių su sprendimų dėl įvaikinimo pripažinimu tarp valstybių 
narių. Šis klausimas dažnai reglamentuojamas remiantis dvišaliais susitarimais.
Hagos konvencija dėl tarptautinio įvaikinimo yra tarptautinė konvencija, todėl su jos taisyklių
taikymu susijusias problemas turi spręsti abiejų valstybių narių (Lenkijos ir Nyderlandų) 
centrinės valdžios institucijos. Europos bendrija šiuo klausimu neturi kompetencijos.

Vaiko apsaugos tarybai suteikta laikina vaikų globa

Reglamente (EB) Nr. 2201/2003 nustatytos jurisdikcijos, pripažinimo ir vykdymo bei 
centrinių valdžios institucijų bendradarbiavimo tėvų atsakomybės, kuri apima ir vaiko globą, 
srityje taisyklės.

Tačiau esminės priemonės, susijusios su vaikų apsauga, nustatytos nacionalinėje teisėje ir 
nagrinėti, ar priemonės, kurių buvo imtasi, yra tinkamos, nėra Europos Komisijos 
kompetencija.

Išvados

Kadangi su įvaikinimu susijusių Bendrijos teisės aktų nėra, Europos Komisija negali kištis į 
su jaunesniąja dukterimi susijusio atvejo nagrinėjimą. Jei peticijos pateikėjas mano, kad 
minėtu atveju jo teisės buvo pažeistos, jis turėtų siekti žalos atlyginimo nacionaliniu 
lygmenius, kreipdamasis į kompetentingus teismus.

Kalbant apie sprendimą dėl laikinosios globos, atrodo, kad šiuo atveju Europos bendrijos 
teisės pažeidimo nėra.

Siekiant įvertinti, ar Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2201/2003 buvo teisingai taikomas 
vyresniosios dukters atveju, Komisijai reikėtų gauti daugiau informacijos apie su vyresniąja 
dukterimi susijusį teismo procesą Hagos teisme.

Komisija parašys peticijos pateikėjui, prašydama suteikti informaciją, kuri sudarytų galimybę 
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įvertinti, ar nebuvo pažeistas Bendrijos acquis.“


