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EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Peticijų komitetas

12.7.2010

PRANEŠIMAS NARIAMS

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 globą. 
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 Nyderlanduose iškilusiais sunkumais dėl tėvų atsakomybės, tarptautinio 
įvaikinimo ir Lenkijoje priimtų sprendimų dėl įvaikinimo nepripažinimo.
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Peticijos pateikėjas teigia, kad jis yra dviejų Lenkijoje gimusių mergaičių biologinis tėvas. Jis 
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 pilietės) 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) spręsdamos 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. abi mergaitės buvo paimtos iš peticijos pateikėjo namų ir 
nuo to laiko jos neturėjo jokio ryšio su tėvu (o jaunesnioji mergaitė dar ir su įmote).

Vertinimas ir pastabos

Peticijos pateikėjas teigia, kad buvo pažeistos ES teisės aktų ir 1993 m. gegužės 29 d. Hagos 
konvencijos dėl vaikų apsaugos ir bendradarbiavimo tarptautinio įvaikinimo srityje nuostatos.

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 su 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. 2201/2003dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų 
pareigomis, pripažinimo bei vykdymo, panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1347/20001.

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 
sudarytą susitarimą dėl vyresniosios dukters, atsižvelgdamos į dokumentą, kuris parengtas 

                                               
1 2003 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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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 
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 reikalauti žalos atlyginimo nacionaliniu 
lygmeniu, 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 informacijos, kuri sudarytų 
galimybę įvertinti, ar nebuvo pažeistas Bendrijos acquis.“
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4. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. vasario 19 d.

„Komisija jau išdėstė savo preliminarią nuomonę šiuo klausimu 2009 m. spalio mėn. ir prašo 
papildomos informacijos, nes peticijos pateikėjas pateikė neišsamią informaciją.

Olivijos atvejis:

Pirmajame atsakyme į šią peticiją Komisija pabrėžė, kad Olivijos atvejis 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.

Lenkijos Respublikos darbo ir socialinių reikalų ministerija 2009 m. balandžio 29 d. raštu 
Nyderlandų teisingumo ministerijai patvirtino notaro patvirtintų Olivijos globos dokumentų 
teisėtumą.

Atrodo, kad Nyderlandų institucijos turėjo pripažinti tėvo ir biologinės motinos Lenkijoje 
sudarytą susitarimą dėl Olivijos, atsižvelgdamos į dokumentą, kuris parengtas vadovaujantis 
Lenkijos teisės aktais. Tačiau Komisija neturi pakankamai informacijos nei šiuo klausimu, nei 
apie Hagos teismo sprendimą dėl pareiškimo, o peticijos pateikėjo pateiktuose dokumentuose 
nėra aiškaus atsakymo į šiuos klausimus.

Be to, Hagos teismas prašė peticijos pateikėjo pateikti DNR mėginį, siekdamas patikrinti, ar 
jis tikrai yra biologinis Olivijos tėvas, bet peticijos pateikėjas nesutiko, traktuodamas tokį 
prašymą kaip žmogaus teisių pažeidimą.

Monikos atvejis:

Peticijos pateikėjas teigia, kad jis yra ir Monikos biologinis tėvas ir yra nurodytas kaip tėvas 
jos gimimo liudijime. Moniką įvaikino peticijos pateikėjo žmona Lenkijoje (2008 m. spalio 
22 d. dekretu Nr. 289/08) biologinės motinos sutikimu. Tačiau Nyderlandų valdžios 
institucijos nepripažino Lenkijoje priimto sprendimo dėl įvaikinimo, nors šio dokumento dėl 
įvaikinimo teisėtumą aiškiai patvirtino Lenkijos darbo ir socialinių reikalų ministerija 2009 m. 
balandžio 29 d. raštu, išsiųstu Nyderlandų teisingumo ministerijai.

Komisija yra informuota, kad sprendimų dėl įvaikinimo pripažinimo stoka tarp valstybių 
narių gali rimtai kliudyti Europos piliečių judėjimo laisvei, ir ypač pabrėžė šį klausimą per 
jungtinę konferenciją su Europos Taryba „Įvaikinimo procedūros iššūkiai Europoje: geriausių 
vaiko interesų užtikrinimas“ (Challenges in adoption procedures in Europe: ensuring the best 
interests of the child), vykusią Strasbūre 2009 m. lapkričio 30 d. ir gruodžio 1 d.1.

Komisija mano, kad peticijos pateikėjo nuoroda į Hagos konvenciją dėl tarptautinio 

                                               
1 Daugiau informacijos apie konferenciją ir Komisijos pareiškimą galima rasti Europos Tarybos tinklalapyje:
www.coe.int/family.
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įvaikinimo yra netinkama, nes Monikos įvaikinimas - ne tarptautinis, o nacionalinis 
įvaikinimas, kurio nepripažįsta Nyderlandai ir kuris turi būti sprendžiamas pagal Lenkijos 
įstatymus. 

Po Peticijų komiteto susirinkimo, vykusio sausio 27 d., peticijos pateikėjas pateikė dar vieną 
lenkų notaro patvirtintą dokumentą, kuriuo Monikos močiutė, tuo metu (2008 m. gegužės 
27 d.) buvusi jos teisėta globėja, įgalioja peticijos pateikėją atlikti veiksmus Monikos naudai 
administracinėse institucijose ir pasirašyti dokumentus siekiant gauti jos pasą arba asmens 
tapatybės kortelę. Tačiau, Komisijos nuomone, šis dokumentas negali būti laikomas 
susitarimu dėl tėvų atsakomybės Monikos atžvilgiu, todėl negali būti pripažintas ir vykdomas 
pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 2201/2003 46 straipsnį.

Išvados

Siekiant įvertinti, ar Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2201/2003 teisingai taikomas Olivijos 
atveju, Komisijai iš peticijos pateikėjo reikėtų gauti daugiau informacijos apie su Olivija 
susijusį teismo procesą Hagos teisme.

Kadangi su įvaikinimu susijusių Europos Sąjungos teisės aktų nėra, Europos Komisija negali 
kištis į su Monika susijusio atvejo nagrinėjimą peticijos pateikėjo žmonos, mergaitės 
įvaikintojos, atžvilgiu. Jeigu ji mano, kad minėtu atveju jos teisės buvo pažeistos, ji turėtų 
siekti žalos atlyginimo nacionaliniu lygmeniu, kreipdamasi į kompetentingus teismus. Tačiau 
peticijos pateikėjui, kuris yra tariamas vaiko tėvas, teoriškai galėjo būti pripažinta tėvų 
atsakomybė Monikos atžvilgiu. Peticijos pateikėjo globos nepripažinimas Nyderlanduose taip 
pat turėtų būti vertinamas, atsižvelgiant į teismo procesą dėl dukters globos Hagos teisme.“

5. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. liepos 12 d.

„Komisija jau išdėstė savo preliminarią nuomonę šiuo klausimu 2009 m. spalio mėn. ir 
2010 m. vasario mėn., vėliau peticijos pateikėjas pateikė papildomos informacijos. Komisija 
taip pat susisiekė su Nyderlandų teisingumo ministerija, prašydama daugiau informacijos apie 
šį atvejį.

Galutinėse savo išvadose Komisija patvirtina, kad dėl ES teisės aktų, susijusių su valstybių 
narių įvaikinimo sprendimų pripažinimu, trūkumo Nyderlandų valdžios institucijos neprivalo 
pripažinti Monikos įvaikinimo.

Dėl esminių priemonių, susijusių su vaikų, Olivijos ir Monikos, apsauga, Komisija primena, 
kad šios priemonės nustatytos nacionalinėje teisėje ir Europos Komisija neturi įgaliojimų 
vertinti Jaunimo priežiūros biuro ir Nyderlandų vaiko apsaugos tarybos sprendimų 
tinkamumo.

Pagaliau, dėl Lenkijoje sudaryto susitarimo dėl globos pripažinimo Nyderlanduose (Olivijos 
atvejis), atrodo, kad peticijos pateikėjas niekada neprašė taikyti Tarybos reglamento (EB) Nr. 
2201/2003 (vadinamojo Briuselio II a reglamento) 46 straipsnį. 
Tačiau, net jeigu pagal Briuselio II a reglamentą būtų buvę prašyta pripažinimo, Nyderlandų 
teismas būtų šį prašymą atmetęs remdamas viešosios politikos išimtimis, kadangi pagal 
Nyderlandų teisę tėvystės pripažinimas laikomas negaliojančiu, jei vyras pripažinimo metu 
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yra vedęs kitą moterį (išskyrus atvejus, kai tarp vyro ir motinos yra arba buvo santykis, 
prilygintinas santuokai, arba vyrą ir vaiką sieja glaudūs ryšiai).

Išvados

Komisija, atsižvelgdama į šias aplinkybes, nemano, kad pažeisti ES teisės aktai ir todėl negali 
įsikišti.

Jeigu peticijos pateikėjas mano, kad Nyderlandų valdžios institucijos pažeidė Europos 
žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 8 straipsnį (teisė į pagarbą šeimai 
ir asmeniniam gyvenimui), jis turėtų kreiptis į Europos Žmogaus Teisių Teismą šiuo adresu:

Europos Žmogaus Teisių Teismas
Europos Taryba

F – 67075 Strasbourg Cedex — France
(Tel. +33/3 88 41 20 18 — Fax +33/3 88 41 27 62)

Komisija atkreipia peticijos pateikėjo dėmesį, kad jis į šį teismą gali kreiptis tik tada, kai 
išsemtos visos nacionalinės teisinės priemonės Nyderlanduose, ir per šešis mėnesius nuo 
nacionalinės institucijos priimto galutinio sprendimo datos.“


