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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Obiectul: Petiția nr. 0543/2009, adresată de Kees van Beek, de cetățenie olandeză, privind 
presupusa nerespectare a legislației UE de către Child Protection Council 
(Consiliul pentru protecția copilului) și Youth Welfare Office (Oficiul pentru 
Tineret) din Olanda

1. Rezumatul petiției

Petiționarul susține că acesta a adus, în conformitate cu legislația poloneză, doi copii din 
Polonia în Olanda. Acesta este tatăl ambilor copii și amândoi îi sunt cunoscuți. Cu 
consimțământul mamei biologice, el a solicitat, de asemenea, în Olanda custodia unică asupra 
unuia dintre copii. Petiționarul subliniază faptul că nu este vorba despre un caz de adopție. 
Celălalt copil este adoptat, iar petiționarul și soția sa dețin un certificat de naștere în care 
ambii sunt trecuți ca părinți. Petiționarul consideră că Consiliul de protecție a copilului și 
Biroul de tineret din Olanda încalcă legislația europeană și internațională în desfășurarea 
procedurilor necesare, prin nerecunoașterea legalității documentelor oficiale poloneze, 
efectuarea de cercetări din proprie inițiativă în Polonia și nespecificarea clară a documentelor 
care trebuie prezentate. Petiționarul relatează, de asemenea, faptul că Biroul de tineret i-a luat 
ambii copii de acasă în baza unei presupuse absențe a custodiei. Petiționarul solicită sprijin 
din partea Parlamentului European.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 10 iulie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații în 
conformitate cu articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură.

3. Răspunsul Comisiei, primit la 26 octombrie 2009



PE430.515v01-00 2/6 CM\824551RO.doc

RO

Petiția face referire la probleme legate de răspunderea părintească, adopția interstatală și lipsa 
recunoașterii deciziilor de adopție între Țările de Jos și Polonia.

Petiționarul susține că este tatăl biologic al celor două fete născute în Polonia. În ambele 
certificate de naștere figurează ca tată, iar în ianuarie și în februarie 2008, acesta a adus cele 
două fete din Polonia în Țările de Jos (în petiție nu se oferă nicio informație în legătură cu 
vârsta copiilor).

Cu consimțământul mamei biologice de cetățenie polonă a fetei mai mari, petiționarul a inițiat 
o procedură înaintea tribunalului de la Haga. Cererea sa este susținută de mama biologică 
printr-un document legalizat de către un notar public polon.

În octombrie 2008, actuala soție a petiționarului a adoptat fata mai mică în Polonia. 
Certificatul de naștere modificat al fetei mai mici arată că petiționarul și soția sa sunt părinții 
acesteia începând cu decembrie 2008.

Petiționarul afirmă că organizațiile olandeze implicate în aceste proceduri (Consiliul pentru 
protecția copilului și Biroul de tineret) își depășesc autoritatea în tratarea acestui caz. Acestea 
nu recunosc hotărârile polone și efectuează anchete paralele în Polonia. Mai mult, Consiliul 
pentru protecția copilului a solicitat în ianuarie 2009 custodia temporară a copiilor. La 
3 aprilie 2009, ambii copii au fost luați din casa petiționarului și de atunci nu au mai avut 
niciun contact cu tatăl (nici cu mama adoptivă, în cazul copilului mai mic).

Evaluare și comentarii

Petiționarul obiectează cu privire la presupusele încălcări ale legislației UE și ale dispozițiilor 
Convenției de la Haga din 29 mai 1993 asupra protecției copilului și cooperării în materia 
adopției internaționale.

Cazul fiicei mai mari:

În lumina informațiilor furnizate, cazul fiicei mai mari se referă la recunoașterea în Țările de 
Jos a acordului de custodie încheiat în Polonia. Petiționarul afirmă că este tatăl fetei și că a 
adus-o pe aceasta în Țările de Jos cu acordul mamei biologice. Custodia petiționarului a fost 
confirmată în Polonia printr-un acord legalizat de un notar public. Petiționarul a înaintat o 
cerere privind custodia exclusivă a fiicei sale în fața tribunalului de la Haga, cu acordul 
mamei biologice.

Deciziile privind răspunderea părintească sunt reglementate prin Regulamentul (CE) 
nr. 2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 20031 privind competența, recunoașterea și 
executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii 
părintești, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1347/2000.

Este importat să se sublinieze faptul că regulamentul se aplică nu doar hotărârilor 

                                               
1 Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003 privind competența, recunoașterea și 
executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești, de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1347/2000, JO L 338, 23.12.2003.
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judecătorești, ci și documentelor care au fost întocmite oficial sau înregistrate ca fiind „acte 
autentice” (precum documentul legalizat la notarul public) și acordurilor între părți.

Se pare că acordul din Polonia dintre tatăl și mama biologică în ceea ce privește fata mai mare 
ar fi trebuit să fie recunoscut în Țările de Jos în baza documentului întocmit în conformitate 
cu legislația polonă. Cu toate acestea, Comisia nu deține suficiente informații asupra acestui 
punct și nici asupra rezultatului cererii înaintate tribunalului de la Haga.

Cazul fiicei mai mici:

Petiționarul este tatăl biologic și al fetei mai mici. Se pare că aceasta a fost adoptată de actuala 
soție a petiționarului în Polonia. În petiție nu s-a oferit nicio informație referitoare la mama 
biologică a acestei fete.
Se pare că Țările de Jos nu au recunoscut decizia de adopție pronunțată în Polonia.
Încă de la început, Comisia dorește să sublinieze faptul că nu există nicio legislație 
comunitară privind adopția. Deciziile privind adopția, măsurile pregătitoare pentru adopție și 
anularea sau revocarea adopției sunt excluse în mod expres din domeniul de aplicare a 
Regulamentului (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului. Prin urmare, statele membre sunt cele care 
trebuie să protejeze interesele tuturor părților implicate în acest domeniu important al 
dreptului familiei.

În plus, nu există o legislație comunitară referitoare la recunoașterea deciziilor de adopție 
între statele membre. Acest aspect este adesea reglementat la nivel bilateral.
Convenția de la Haga privind adopția internațională este o convenție internațională, prin 
urmare, problemele referitoare la punerea în aplicare a normelor acesteia trebuie soluționate la 
nivelul autorităților centrale din ambele state membre implicate (Polonia și Țările de Jos). 
Comisia Europeană nu are competențe în această privință

Custodia temporară a copiilor deținută de Consiliul pentru protecția copilului:

Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 stabilește norme privind competența, recunoașterea și 
executarea hotărârilor și cooperarea între autoritățile centrale în materia răspunderii părintești, 
care include și custodia copilului.

Însă măsurile semnificative privind protecția copilului sunt stabilite prin legislația națională și 
Comisia Europeană nu are competența de a analiza caracterului oportun al măsurilor luate.

Concluzii

Având în vedere faptul că nu există nicio legislație comunitară privind adopția, Comisia 
Europeană nu poate interveni în cazul fiicei mai mici. Dacă petiționarul consideră că 
drepturile sale au fost încălcate în cazul în chestiune, ar trebui să facă recurs la nivel național 
în fața curții competente.

Nu pare să existe nicio încălcare a legislației Comunității Europene în ceea ce privește decizia 
legată de custodia temporară.

Pentru a verifica dacă Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului a fost pus în aplicare 
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în mod corespunzător în cazul fiicei mai mari, Comisia ar trebui să afle mai multe detalii 
privind procedura referitoare la cazul acesteia derulată în fața tribunalului de la Haga.

Comisia se va adresa în scris petiționarului pentru a solicita informații care să îi permită să 
evalueze orice posibilă încălcare a acquis-ului comunitar. 

4. Răspunsul Comisiei, primit la 19 februarie 2010

În octombrie 2009, Comisia și-a exprimat deja opiniile preliminare cu privire la cazul de față, 
solicitând detalii suplimentare care au fost doar parțial furnizate de către petiționar.

Cazul Oliwiei:

Astfel cum a fost subliniat de Comisie în primul răspuns la prezenta petiție, cazul Oliwiei se 
referă la recunoașterea în Țările de Jos a acordului de custodie încheiat în Polonia. 
Petiționarul afirmă că este tatăl fetei, conform declarației acestuia, și că a adus-o pe aceasta în 
Țările de Jos cu acordul mamei biologice. Custodia petiționarului a fost confirmată în Polonia 
printr-un acord legalizat de un notar public. Petiționarul a înaintat o cerere privind custodia 
exclusivă a fiicei sale în fața tribunalului de la Haga, cu acordul mamei biologice.

Printr-o scrisoare adresată la 29 aprilie 2009, Ministerul polonez al ocupării forței de muncă și 
afacerilor sociale a confirmat Ministerului justiției din Țările de Jos legalitatea documentului 
privind custodia Oliwiei, examinat de un notar public.

Se pare că acordul din Polonia dintre tatăl și mama biologică în ceea ce o privește pe Oliwia 
ar fi trebuit să fie recunoscut în Țările de Jos pe baza documentului întocmit în conformitate 
cu legislația polonă. Cu toate acestea, Comisia nu deține suficiente informații asupra acestui 
punct și nici asupra rezultatului cererii înaintate tribunalului de la Haga, iar documentele 
furnizate de petiționar nu au lămurit încă acest punct important.

De asemenea, se pare că tribunalul de la Haga a solicitat petiționarului să dea o probă de ADN 
pentru a se verifica dacă el este într-adevăr tatăl biologic al Oliwiei, însă acesta a refuzat, 
considerând această solicitare drept o încălcare a drepturilor omului.

Cazul Monikăi:

Petiționarul susține că este, de asemenea, tatăl biologic al Monikăi, lucru care este indicat în 
certificatul de naștere al acesteia. Monika a fost adoptată de soția petiționarului în Polonia 
(Decretul nr. 289/08 din 22 octombrie 2008), cu consimțământul mamei biologice a fetei. Cu 
toate acestea, Țările de Jos nu au recunoscut decizia de adopție pronunțată în Polonia, chiar 
dacă legalitatea acestei adopții a fost confirmată în mod explicit de către Ministerul polonez al 
ocupării forței de muncă și afacerilor sociale în scrisoarea din 29 aprilie 2009 adresată 
Ministerului justiției din Țările de Jos.

Comisia este conștientă de faptul că nerecunoașterea, între statele membre, a deciziilor de 
adopție ar putea pune piedici importante în calea liberei circulații a cetățenilor europeni și a 
subliniat în mod deosebit acest aspect în cadrul recentei conferințe comune a Comisiei și 
Consiliului Europei „Provocările ridicate de procedurile de adopție în Europe: garantarea 
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interesului superior al copilului”, care a avut loc la Strasbourg, la 30 noiembrie și 1 decembrie 
20091.

Comisia consideră că petiționarul face referire în mod inadecvat la Convenția de la Haga 
asupra adopției internaționale, deoarece adopția Monikăi nu este o adopție internațională, ci 
una națională, sub incidența legislației poloneze, și care nu a fost recunoscută de Țările de Jos. 

Ulterior reuniunii Comisiei pentru petiții de la 27 ianuarie, petiționarul a furnizat un alt 
document, legalizat de un notar public polonez, prin care bunica Monikăi, care la momentul 
respectiv (27 mai 2008) era tutorele legal al acesteia, îl autorizează pe petiționar să întreprindă 
acțiuni în beneficiul Monikăi în fața organelor administrative și să semneze documente în 
vederea obținerii unui pașaport/unei cărți de identitate pentru aceasta. Cu toate acestea, în 
opinia Comisiei, acest document nu poate fi considerat drept un argument în legătură cu 
răspunderea părintească în ceea ce o privește pe Monika și, prin urmare, acest document nu a 
putut fi recunoscut și aplicat în conformitate cu articolul 46 din Regulamentul (CE) nr. 
2201/2003 al Consiliului.

Concluzii

Pentru a verifica dacă Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului a fost pus în aplicare 
în mod corespunzător în cazul Oliwiei, Comisia are nevoie ca petiționarul să furnizeze 
documentele privind procedura referitoare la custodia acesteia, derulată în fața tribunalului de 
la Haga.

Având în vedere faptul că nu există nicio legislație comunitară privind adopția, Comisia 
Europeană nu poate interveni în cazul Monikăi în ceea ce o privește pe soția petiționarului, 
mama adoptivă a copilului. Dacă aceasta consideră că drepturile sale au fost încălcate în cazul 
în chestiune, ar trebui să facă recurs la nivel național în fața curții competente. Cu toate 
acestea, petiționarul, care se presupune că este tatăl copilului, ar putea, teoretic, să aibă 
răspunderea parentală în ceea ce o privește pe Monika.  Faptul că tutela sa nu a fost 
recunoscută de Țările de Jos ar trebui, de asemenea, evaluat pe baza procedurii referitoare la 
custodia acesteia derulată în fața tribunalului de la Haga.

5. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 12 iulie 2010

Comisia și-a exprimat deja opiniile preliminare asupra acestui caz în octombrie 2009 și 
februarie 2010, iar de atunci petiționarul a furnizat amănunte suplimentare. Comisia a avut, de 
asemenea, contacte cu Ministerul olandez al Justiției, pentru a obține mai m ulte informații 
asupra acestui caz.

Evaluarea finală a Comisiei confirmă faptul că, dată fiind inexistența unei legislații UE 
privind recunoașterea hotărârilor de adopție între statele membre, autoritățile olandeze nu sunt 
obligate să recunoască adopția Monikăi.

                                               
1 Mai multe informații în legătură cu această conferință, precum și cu prezentarea Comisiei pot fi găsite pe site-ul 
internet al Consiliului Europei: www.coe.int/family
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În ceea ce privește măsurile reale legate de protecția copiilor Oliwia și Monika, Comisia 
reamintește că acestea sunt determinate de legislația națională și că examinarea măsurilor 
luate de Oficiul pentru Tineret și Consiliul pentru Protecția Copilului din Țările de Jos.

În sfârșit, în ceea ce privește recunoașterea în Olanda a acordului privind custodia Oliwiei,
încheiat în Polonia, se pare că petiționarul nu a solicitat niciodată aplicarea articolului 46 din 
Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului (așa-numitul Regulament Bruxelles IIa). 
Cu toate acestea, chiar dacă recunoașterea în temeiul Regulamentului Bruxelles IIa ar fi fost 
solicitată, instanța olandeză ar fi respins cererea pe baza excepției de ordine publică deoarece, 
în conformitate cu legislația olandeză, recunoașterea nu este valabilă în cazul în care, la data 
recunoașterii, bărbatul care recunoaște paternitatea este căsătorit cu o altă femeie (cu excepția 
cazului în care între acest bărbat și mamă există sau a existat o relație comparabilă cu 
căsătoria sau între bărbat și copil au existat legături strânse).

Concluzii

În aceste condiții, Comisia nu consideră că dreptul UE a fost încălcat și, prin urmare, nu poate 
interveni.

În cazul în care petiționarul este încredințat că autoritățile olandeze au încălcat articolul 8 din 
Conveția Europeană pentru Protecția Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale 
(dreptul la respectarea vieții de familie și a vieții private), el ar trebui să se adreseze direct 
Curții Europene  pentru Drepturile OMului, la următoarea adresă:

Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Consiliul Europei

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

Comisia atrage atenția petiționarului asupra faptului că nu poate intenta o acțiune la această 
Curte decât după epuizarea tuturor căilor de atac existente în Țările de Jos și în termen de șase
luni de la data la care hotărârea pronunțată de instanța națională a devenit definitivă.


