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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója az ukrán árvaházakban uralkodó rossz körülményekre hívja fel a 
figyelmet, ahol a gyermekek gyakran nélkülözésben élnek. Úgy véli, hogy a kijevi
hatóságokkal folytatott együttműködésének keretében az Európai Uniónak nyomást kellene 
gyakorolnia Ukrajnára az említett körülmények javítása érdekében. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. szeptember 23. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. április 20.

A Bizottság észrevételei

Ukrajna a gyermekek fokozott jólétének biztosítását célzó számos nemzetközi jogi aktust 
parafált és ratifikált. Ezek a következők:

 a gyermek jogairól szóló 1991. évi ENSZ-egyezmény;
 a gyermekek eladásáról, a gyermekprostitúcióról és a gyermekpornográfiáról szóló, a 

gyermek jogairól szóló ENSZ-egyezményhez fűzött 2003. évi fakultatív jegyzőkönyv;
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 a nőkkel szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetések (diszkrimináció) minden 
formájának kiküszöböléséről szóló 2003. évi ENSZ-egyezmény;

 a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló 
2006. évi egyezmény;

 a gyermekek fegyveres konfliktusba történő bevonásáról szóló, a gyermek jogairól 
szóló ENSZ-egyezményhez fűzött 2004. évi fakultatív jegyzőkönyv;

 a nemzetközi szervezett bűnözés elleni 2004. évi ENSZ-egyezmény;
 a szülői felelősséggel és a gyermekek védelmét szolgáló intézkedésekkel kapcsolatos 

együttműködésről, valamint az ilyen ügyekre irányadó joghatóságról, alkalmazandó 
jogról, elismerésről és végrehajtásról szóló, 2007. évi 34. számú hágai egyezmény;

 a tartási kötelezettségekre vonatkozó határozatok elismeréséről és végrehajtásáról 
szóló, 2007. évi 23. számú hágai egyezmény;

 a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló nemzetközi egyezmény és 2010. évi 
fakultatív jegyzőkönyve;

 az emberkereskedelem elleni fellépésről szóló 2010. évi európai egyezmény.

Nemzeti szinten az elmúlt években a következő lényeges jogalkotási és egyéb aktusokat 
fogadták el: 
 a szerzett immunhiányos tünetegyüttes (AIDS) megelőzéséről és a lakosság szociális 

védelméről szóló 2010. évi törvény;
 a gyermekpornográfia elleni küzdelemről szóló 2010. évi törvény;
 az árvák és a szülői gondoskodást nélkülöző gyermekek szociális védelméről szóló 

2005. évi törvény;
 a 2010–2016 közötti időszakra szóló 2009. évi nemzeti gyermekügyi cselekvési terv;
 a kockázati csoportokba tartozó, illetve HIV-veszélyeztetett gyermekek és fiatalok 

körében a HIV megelőzését célzó, 2010. évi nemzeti stratégiai cselekvési terv; 
 a 2006–2010 közötti időszakra szóló, a gyermekhajléktalanság és a gyermekek 

elhanyagolása elleni nemzeti program;
 a kiegészítő vagy párhuzamos támogatást igénylő migránsokról szóló 2011. évi törvény. 

2011. február 3-án az Egyesült Nemzetek Gyermekjogi Bizottsága kiadta Ukrajnáról szóló 
legújabb, „Záró megjegyzések és ajánlások” című dokumentumát1. Az említett bizottság mély 
aggodalmának adott hangot annak kapcsán, hogy drasztikusan emelkedett a szegénység, a 
munkanélküliség, a családok felbomlása vagy munkaerő-vándorlás miatt a családi 
környezetükből kiszakadt gyermekek száma. Jóllehet az ország (a minisztertanács 1242. sz. 
határozatával) elfogadta a gyermekvédelmi rendszer reformjára vonatkozó állami programot 
és fokozta az alternatív gondozási rendszerek – így a nevelőcsaládok és a családi típusú 
gyermekotthonok – fejlesztésére irányuló erőfeszítéseit, a bizottságot aggasztja, hogy 
egyértelmű reformstratégia hiányában továbbra sem az intézményi ellátás mérséklésén van a 
politikai hangsúly. A bizottságot ezért aggodalommal tölti el az intézményi gondozásban 
maradt gyermekek magas száma és a család-újraegyesítéssel foglalkozó szolgálatok hiánya. A 
bizottság emellett kifejezte a gyermekügyi hivatalok – amelyek többek között a gyermekek 

                                               
1 A záró megjegyzések és más fontos jelentések elérhetők a világhálón a következő internetes 
oldalon: http://www.ohchr.org/EN/countries/ENACARegion/Pages/UAIndex.aspx
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intézményi elhelyezésének nyomon követését végzik – elégtelen személyi állományával 
kapcsolatos elégedetlenségét. Mindezek fényében a bizottság arra sürgette Ukrajnát, hogy a 
gyermekvédelmi rendszer reformjára irányuló állami programmal (a miniszterek tanácsának 
1242. sz. határozata) összefüggésben fokozza az intézményi elhelyezés mérséklésére irányuló 
politikáját, és különösen:

• bővítse a gyermekek többgenerációs családoknál és nevelőcsaládoknál való elhelyezését, 
valamint a családi típusú elhelyezések egyéb formáit;

• a család-újraegyesítés elősegítése érdekében erősítse meg a törvényi és szabályozási 
keretet;

• ellenőrizze hatékonyan a gyermekek gondozásával kapcsolatos valamennyi intézkedést, 
különösen a fogyatékossággal élő vagy a sajátos nevelési szükségletű gyermekek 
intézményi elhelyezését, beleértve a gyermekügyi hivatalok műszaki, humán és pénzügyi 
erőforrásainak megerősítését is; 

• vegye figyelembe az Egyesült Nemzeteknek a gyermekek alternatív gondozásáról szóló 
iránymutatásait (a Közgyűlés 64/142. sz. határozata) és az Európa Tanács Parlamenti 
Közgyűlésének a szülői gondoskodást nélkülöző gyermekekről szóló 
1762(2010). sz. határozatát; a fent említett ajánlások végrehajtása érdekében sürgősen fel 
kell lépni.

Az UNICEF szerint az Ukrajnában élő 9 millió gyermek közül több mint 65 000-en élnek 
államilag fenntartott intézményekben. A családok szegénysége, a munkanélküliség, a családi 
és erkölcsi értékek gyengülése, az alkoholizmus és a kábítószer-használat képezik a legfőbb 
okát annak, hogy a szülők elhagyják gyermekeiket. A gyermekek elhagyásának egyik kísérő 
jelensége az utcákon élő és dolgozó gyermekek növekvő száma. A szegénység miatt a 
gyermekek és a fiatalok ki vannak téve a szexuális kizsákmányolás és a kényszermunka 
céljából folytatott emberkereskedelem kockázatának. 

Az ukrajnai gyermekgondozási rendszer nagymértékben a szociális kockázatoknak kitett vagy 
a szülői gondoskodást nélkülöző gyermekek hosszú távú bentlakásos gondozásán alapul.  Ez a 
gyermek családi környezetben történő nevelkedéshez való jogának rendszerszintű 
fenyegetettségét idézi elő. Ukrajnában különböző típusú bentlakásos intézmények működnek: 
1) gondozást nyújtó bentlakásos intézmények a 4 év alatti gyermekek számára (az 
Egészségügyi Minisztérium felügyelete alatt); ezeket a létesítményeket a minisztertanács által 
2009-ben jóváhagyott eljárásnak megfelelően akkreditálják; 2) 4 és 7 év közötti gyermekek 
bentlakásos intézményei; 3) általános oktatási intézmények a 7 és 18 év közötti árvák és a 
szülői gondoskodást nélkülöző más gyermekek számára (az Oktatásért és Tudományért 
felelős Minisztérium felügyelete alatt); és 4) bentlakásos intézmények a fogyatékossággal élő 
gyermekek számára a Munkaügyi és Szociálpolitikai Minisztérium felügyelete alatt. 

Bizonyos pozitív irányú politikai fellépésekre is sor került az elmúlt években, ilyen például a 
2010–2016 közötti időszakra szóló nemzeti gyermekügyi cselekvési terv 2009-ben történt 
elfogadása. 2010 augusztusában az emberi jogok országgyűlési biztosának szervezetén belül 
létrehozták a gyermekügyi ombudsman hivatalát; a feladatkörrel az egyik ombudsman-
helyettest ruházták fel. A gyermekjogok független nyomon követésének megerősítése 



PE487.831v01-00 4/5 CM\899840HU.doc

HU

érdekében egy elnöki rendelettel 2011. augusztus 11-én létrehozták a gyermekek jogaival 
foglalkozó elnöki biztos hivatalát. 2011 októberében az elnök bejelentette, hogy az ukrajnai 
minisztertanácson belül létre kívánják hozni a gyermekjogok védelmével foglalkozó állami 
tanácsadó bizottságot.

 Pozitív irányú tendenciát jelent az alternatív gondozási lehetőségek (így az örökbefogadás, a 
nevelőszülői gondozás és a családi típusú gyermekgondozást nyújtó létesítmények) növekvő 
száma. Továbbra is strukturális reformra van azonban szükség a gyermekek intézményi 
elhelyezését minél inkább mellőző rendszer létrehozásához. A helyi önkormányzatok szintjén 
működő állami közigazgatási osztályok és bizottságok – így a gyermekügyi osztály, az állami 
szociális szolgálatok, a családügyi osztály és a pszichológiai/pedagógiai/orvosi bizottság nem 
hangolják össze kellően a gyermekek szülői felügyelet alóli kihelyezésével kapcsolatos 
határozathozatalukat. E feladatkörök esetében – a közigazgatási és politikai utasításokat 
kibocsátó minisztériumokat is beleértve – több személy osztozik a felelősségen, ezáltal 
egyáltalán nem egységes a rendszer. Így nem biztosítható, hogy a határozatok a gyermek 
legfőbb érdekét szolgálják.

A beérkezett jelentések szerint a gyermekgondozási rendszer nem foglalkozik megfelelően 
gyermekek elhagyásának megelőzésével vagy vér szerinti családjukba való 
visszailleszkedésük támogatásával. A szülészeti osztályokon az állami szociális szolgálatok 
ellátást nyújtanak a kiszolgáltatott helyzetben lévő állapotos nők számára terhességük ideje 
alatt, ez azonban nem alkalmas – különösen a szociálisan kiszolgáltatott helyzetben lévő nők 
esetében nem – az újszülöttekről születéskor történő lemondás hatékony megelőzésére. A 
szülői felügyeleti jogtól való megfosztást követően a szülőknek igen nehézkes bírósági 
eljárást kell lefolytatniuk a szülői felügyelet visszaszerzése érdekében. Csak kevés információ 
és támogatás áll a szülők rendelkezésére egy ilyen eljárás lefolytatásához. 

A gyermekek – és különösen a kiszolgáltatott helyzetben lévő gyermekek – jogainak 
előmozdítása továbbra is az Unió egyik kiemelt prioritása. A gyermekjogok védelme ezért –
egyik célkitűzésként – bekerült az EU–Ukrajna társulási menetrendbe1, amely az EU–Ukrajna 
Együttműködési Tanács által 2009. november 23-án elfogadott gyakorlati eszköz, és célja, 
hogy felkészítse Ukrajnát az Unió és Ukrajna közötti jövőbeli társulási megállapodás 
megkötésére, valamint megkönnyítse annak végrehajtását. A Bizottság és az Európai Külügyi 
Szolgálat minden évben jelentést készít az Ukrajna által a társulási menetrend végrehajtása 
terén elért haladásról, beleértve a gyermekek jogait is 2. 

                                               
1 A társulási menetrend a „gyermekjogok tiszteletben tartásának biztosítása” alcím alatt a 
következő két rendelkezést tartalmazza:
• a gyermekek eladásáról, a gyermekprostitúcióról és a gyermekpornográfiáról szóló 
fakultatív jegyzőkönyv szerinti kötelezettségvállalásokkal összefüggésben a gyermekek 
eladásának, kereskedelmének és kizsákmányolásának megelőzésével kapcsolatos 
együttműködés megerősítése;
• a fiatalkorúakra vonatkozó igazságszolgáltatási normák fejlesztése a vonatkozó nemzetközi 
normákkal összhangban.
A társulási menetrend teljes szövege elérhető a világhálón a következő internetes címen: 
http://eeas.europa.eu/ukraine/docs/2010_eu_ukraine_association_agenda_en.pdf
2 A legutóbbi jelentés 2011. május 25-én jelent meg és a következő címen érhető el:
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Ezenfelül az Unió és Ukrajna közötti politikai párbeszéd keretében tartott találkozókon is 
foglalkoznak a gyermekjogok kérdésével.

„A nők és gyermekek jogai Ukrajnában” elnevezésű, az Unió által társfinanszírozott és az 
Egyesült Nemzetek Fejlesztési Programjával kötött közös megállapodással végrehajtott 
program jelentős támogatást nyújtott a kormány számára a gyermekek szexuális 
kizsákmányolással és szexuális zaklatással szembeni védelméről szóló európa tanácsi 
egyezmény ratifikálásának előkészítésében. 

Az Unió társfinanszírozásban részesített a gyermekek jogaival foglalkozó projekteket, így a 
következőket is

– Krízishelyzetben lévő gyerekek és az idősek – Lépjünk egymás irányába! (e projekt célja, 
hogy kialakítsa és népszerűsítse a szociális, orvosi és pszichoterápiás támogatás hatékony 
rendszerének kísérleti modelljét);

– Fellépés a gyermekjogok terén (ennek célja, hogy Ukrajna Kerszon régiójában biztosítsa a 
gyermekjogok és a gyermekek érdekeinek figyelembe vételét az állami családpolitika 
végrehajtása során);

– Bűnüldözési és jogi reformok a gyermekvédelem területén, beleértve a nemzetközi jogi 
normák végrehajtását is (regionális projekt, amelynek célja az ország azon képességének 
erősítése, hogy a bűnüldöző szervek és a büntetés-végrehajtási intézetek útján felvegye a 
küzdelmet a rossz bánásmód ellen, beleértve a rossz bánásmódra vonatkozó állítások 
kivizsgálásának fokozott hatékonyságát is);

Az Unió bizonyos más fellépéseket is indított a Nemzetközi Migrációs Szervezettel kötött 
közös megállapodás, valamint a „Befektetés az emberekbe” uniós tematikus program által 
kezdeményezett tevékenységek útján. 

                                                                                                                                                  
 http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/progress2011/sec_11_646_en.pdf


