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Bevezető megjegyzések 

A Petíciós Bizottság összesen körülbelül húsz petíciót kapott olyan gyermekek ügyével 

kapcsolatban, akiket állami gondozásba vettek Angliában és Wales-ben, majd ezt követően 

örökbe adtak a vér szerinti szülők hozzájárulása nélkül, vagyis az úgynevezett hozzájárulás 

nélküli örökbeadással, más néven kényszer-örökbefogadással. Az angol jog kimondja, hogy 

„A bíróság nem tekinthet el a gyermek bármelyik szülőjének vagy gyámjának 

hozzájárulásától a gyermek örökbeadása során, vagy a gyermek örökbefogadásának 

elrendelése során, kivéve akkor, ha a bíróság meggyőződött arról, hogy […] b) a gyermek 

jóléte megköveteli a hozzájárulástól való eltekintést”. 1 A brit hatóságok szerint a 

hozzájárulástól „a gyermek érdekében” tekintettek el, de azt is meg kell jegyeznünk, hogy 

ilyen esetben a gyermek örökbefogadásának elrendelését rendkívül nehéz (a gyakorlatban 

szinte lehetetlen) visszavonni, és a lezárt örökbefogadási eljárás hivatalosan és 

visszavonhatatlanul megszünteti a szülők gyermekkel kapcsolatos jogviszonyát. Ez rendkívül 

sérelmes helyzeteket teremthet mind a gyermekekre, mind pedig a szülőkre nézve.  

Az elmúlt évek során megnövekedett a nem brit szülőket érintő esetek száma, különös 

tekintettel a kelet-európai családokra (Szlovákia, Lettország és Bulgária). Az ügynek ezen 

határokon átnyúló vonatkozása miatt a Petíciós Bizottság további 13 ilyen jellegű petíció 

kivizsgálásában illetékes.  

Néhány petíció benyújtóját felkérték arra, hogy ismertesse kérelmét a Petíciós Bizottság tagjai 

előtt, a 2014. februári ülésen. Az Európai Bizottság szolgálatai és a brit hatóságok egyaránt 

válaszoltak. A helyzet alaposabb megismerése érdekében a tematikus főosztály megbízást 

adott egy jelentés elkészítésére „Örökbefogadás hozzájárulás nélkül” címmel, amelyet a 

szerző, Dr. Claire Fenton-Glynn, a Cambridge-i Egyetem munkatársa 2015 júliusában 

nyújtott be a bizottságnak.2 Ezenkívül az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének 2015 

márciusában közzétett jelentése szintén felvetett bizonyos aggályokat az Egyesült 

Királyságban tapasztalható helyzettel kapcsolatban.3  

 

– A gyermek családból való kiemelési eljárásának rövid áttekintése: 

Az első szakasz során, amelyben a gyermek jólétét aggályosnak tekintik, a helyi 

önkormányzat szociális munkásai felkeresik a családot és támogatást nyújtanak. Az 

önkormányzatok korai segítséget nyújtanak a családoknak, vagy értékelik a helyzetet és adott 

esetben az 1989-es gyermekvédelmi törvény 17. vagy 37. szakasza alapján támogatást 

nyújtanak4. Ha ez a támogatás elégtelennek tűnik, vagy ha felmerülnek váratlan fejlemények, 

amelyek a gyermek jólétét fenyegetik, akkor a gyermek gondozásba vehető. A helyi 

önkormányzatok jogosultak a bíróságokhoz fordulni azonnali védelmi végzésért, a rendőrség 

pedig jogosult kiemelni a gyermekeket, tehát azonnal felléphetnek a gyermekek védelme 

érdekében. A helyi önkormányzatok csak akkor emelhetik ki a gyermeket szüleik 

gondozásából, ha először bíróság elé viszik az ügyet és kérelmet nyújtanak be „gondozási 

                                                 
1 A gyermekek örökbefogadásáról szóló 2002. évi törvény, s52 (1) (b). 

2 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/519236/IPOL_STU(2015)519236_EN.pdf  

3 http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewPDF.asp?FileID=21567&lang=en  

4 A követelményeket lásd: 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/419595/Working_Together_

to_Safeguard_Children.pdf  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/519236/IPOL_STU(2015)519236_EN.pdf
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewPDF.asp?FileID=21567&lang=en
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/419595/Working_Together_to_Safeguard_Children.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/419595/Working_Together_to_Safeguard_Children.pdf
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végzés” kibocsátása érdekében (kivéve akkor, ha megszerzik a szülők hozzájárulását). A 

gondozási végzés birtokában végrehajtják a gyermek gondozási programját. Ha a helyi 

önkormányzat úgy látja, hogy az örökbefogadás a legjobb lehetőség a gyermek számára, 

akkor a bíróság kiadhat egy elhelyezési végzést. Ez lehetővé teszi, hogy a gyermeket a leendő 

örökbefogadók gondjaira bízzák, akiket a hatóság már az örökbefogadási végzés kiadása előtt 

is kiválaszthat. A vér szerinti szülő bírósági úton kérelmezheti az elhelyezési végzés 

visszavonását, mielőtt az örökbefogadás hivatalosan hatályba lép, de ennek a kérelemnek a 

bíróság csak akkor adhat helyt, ha meggyőződik a körülmények jelentős változásáról. Az 

elhelyezési végzés kiadása után a gyermek a leendő örökbefogadó szüleivel éli az életét. A 

leendő örökbefogadók csak akkor fordulhatnak újból a bírósághoz a végleges örökbeadási 

végzés kiadása érdekében, miután a gyermekek valamennyi időt eltöltöttek az ő gondozásuk 

alatt. A vér szerinti szülő ezt csak úgy ellenezheti, hogy engedélyért folyamodik ennek 

érdekében a bírósághoz.  

Petíciók  

– Az „Association of McKenzie Friends” által benyújtott, több mint 2500 aláírást tartalmazó 

1707/2013. számú petíció a szülői hozzájárulás nélküli örökbefogadás (kényszer-örökbeadás) 

eltörléséért. 

– Az állampolgárság és a vallási meggyőződés alapján történő hátrányos megkülönböztetést 

feltételező petíciók (az elhelyezett gyermekek elveszítik anyanyelvük használatát és vallási 

szokásaikat): az 1847/2013., 1852/2013.; 2287/2013.; 1638/2014. számú petíció (a 

2546/2013. és a 0344/14. számú petícióban is megemlítik) 

– A szülői beleegyezés nélkül örökbe adott gyermekek visszaélést megvalósító elhelyezéséről 

szóló petíciók: a 2546/2013.; 2498/2013.; 063/2014.; 0344/2014.; 1507/2014.; és a 0195/2015 

számú petíció. 

Összefoglaló a találkozókról 

A látogatás 

 

A tényfeltáró látogatás november 5-én, csütörtökön 10.30-tól november 6-án, pénteken, 

körülbelül 13.30-ig tartott. A látogatásnak az volt a célja, hogy a delegáció tagjai alaposabban 

megismerkedhessenek a helyzettel azáltal, hogy tanácskoznak a különféle érintettekkel és 

szakemberekkel. 

A nyolc tagból álló PETI-delegáció az érintettek és a szakértők széles körével találkozott, 

akik valamennyien nyíltan megosztották tapasztalataikat és álláspontjukat.  

 

Személyes beszámolók 

 

A képviselők lehetőséget kaptak arra, hogy meghallgassanak néhány további beszámolót a 

tárgykörben, és találkoztak négy olyan személlyel, akik támogatták a petíciókban előadott 

nézeteket.  

 

• Florence Bellone, belga szabadúszó újságíró, aki az Egyesült Királyságban él és az 

RTBF-nek dolgozik, több cikket is publikált a gyermekek hozzájárulás nélküli gondozásba 
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helyezésének és örökbefogadásának kérdéséről. McKenzie-barátként1 végzett kutatásokat a 

gondozásba vételi eljárásban érintett családok nevében.  

• Lucy Allan újonnan megválasztott konzervatív parlamenti képviselő, az alsóház 

oktatási bizottságának tagja. Kampányt folytatott azért, hogy felhívja a figyelmet az Egyesült 

Királyság gyermekgondozási eljárásainak néhány hiányosságára, és hogy megvédje a 

családok jogait a gyermekvédelem túlkapásaival szemben. Ő indította el „A család az első” 

kampányt, miután személyesen is szembekerült az eljárások során elkövetett visszaélésekkel.  

• John Hemming volt liberális demokrata parlamenti képviselő. Ő indította el 2006-ban 

az Igazságot a családoknak kampányt, arra reagálva, hogy sokan felkeresték őt olyan 

problémákkal, amelyek angliai gyermekvédelmi eljárások során merültek fel. Az Igazságot a 

családoknak segítséget nyújt azoknak, akiknek gondjaik támadnak a gyermekvédelmi 

rendszerrel, és tanácsokat ad nekik arról, hogyan lehet az ügyet hazai bíróságok és az Emberi 

Jogok Európai Bírósága elé vinni. Az Igazságot a családoknak jelenleg több mint háromezer 

esetet kezel. 

 

• Julie Haines, az Igazságot a családoknak igazgatója. Jogi tanácsokat ad a gondozásba 

vételi eljárásokban érintett családoknak.   

 

A gyermekvédelemben szerepet játszó hatóságok és szervezetek 

 

A gyermekvédelem munkáját az Oktatási Minisztérium által 2015 márciusában kiadott 

következő dokumentum szabályozza: „Együttműködés a gyermekek védelme érdekében: A 

gyermekek jólétének védelmét és elősegítését célzó szervezetközi együttműködésre 

vonatkozó útmutató”2. Ezt a kötelező útmutatást a törvények értelmében adták ki; kizárólag 

alapos indok miatt lehet ettől eltérni. Követniük kell többek között a helyi önkormányzatok 

vezető tisztségviselőinek, a gyermekvédelmi szolgálatok igazgatóinak, a gyermekeknek és a 

családoknak szolgáltatásokat nyújtó szervezeteknek, ide számítva a következőket: szociális 

munkások, a rendőrség, oktatási, a fiatalkorúakra vonatkozó igazságszolgáltatási rendszerek 

szolgálatainak és így tovább. A Bizottság tagjai találkoztak olyan jótékonysági szervezetek 

képviselőivel, amelyek támogatják a gondozásba vételi eljárásban érintett szülőket és 

gyermekeket, valamint a londoni Metropolitan Police és a szociális szolgálatok képviselőivel: 

• Anthony Douglas, a Cafcass vezetője (Gyermekelhelyezési és Családjogi Bírósági 

Tanácsadó és Támogató Szolgálat) és Sheila Pankhania-Collins, gyermekgondviselő. A 

Cafcass egy nem kormányzati közcélú intézmény (NDPB), amely Angliában a gyermekeket 

képviseli a családjogi bírósági ügyekben. Évente körülbelül 120 000 gyermekkel foglalkozik 

(18 éves korig). Az esetek fele 8 évnél fiatalabb gyermekekre vonatkozik. Ha egy helyi 

önkormányzat elhelyezési végzéséért folyamodik, a bíróság megbízza a Cafcass egyik 

munkatársát, akit gyermekgondviselőnek neveznek, és ő képviseli a gyermek érdekeit a 

bíróságon. 

                                                 
1 Mindenki, aki valamilyen családjogi esetben érintett, jogosult képviselni önmagát az Egyesült Királyság 

bíróságain (nem kell ügyvédet fogadnia), és ha így dönt, akkor úgy nevezik, hogy önmagát képviselő fél (LIP). 

A LIP magával vihet egy kísérőt, aki segít neki, és ezt a személyt McKenzie-barátnak nevezik, annak az esetnek 

a nyomán, amely 1970-ben az alapelveket megalapozta. Ez a jog nem automatikus, de a bíró csak nagyon alapos 

ok miatt tagadhatja meg, hogy egy LIP igénybe vegye egy McKenzie-barát segítségét. Lásd: 

http://courtwithoutalawyer.co.uk/mckenzie-friends.html  

2https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/419595/Working_Together

_to_Safeguard_Children.pdf  

http://courtwithoutalawyer.co.uk/mckenzie-friends.html
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/419595/Working_Together_to_Safeguard_Children.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/419595/Working_Together_to_Safeguard_Children.pdf
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• Cathy Ashley és Bridget Lindley, a Családjogi Csoport (FRG) vezető tisztségviselője 

és helyettes tisztségviselője, vezető jogtanácsos. Az FRG jótékonysági szervezet, amely 

tanácsokat ad családoknak (szülőknek és a tágabb családnak, akik olyan gyermekeket 

nevelnek, akik nem maradhatnak otthon) a jogaikról és a lehetőségeikről, ha a szociális 

munkások vagy a bíróságok gyermekeik jólétét érintő döntéseket hoznak, amikor a 

gyermekek bajba kerülnek, veszélyben vannak, vagy már bekerültek a gondozási rendszerbe). 

• Steve Williams, nyomozó főfelügyelő a szexuális bűncselekmények, kizsákmányolás 

és gyermekbántalmazás osztályán, Jim Cook felügyelő, vészhelyzeti reagáló rendészeti 

csoport, és Anthony McKeown detektívfelügyelő, a Camden & Islington 

gyermekbántalmazási nyomozócsoport vezető munkatársa, a szexuális bűncselekmények, 

kizsákmányolás és gyermekbántalmazás parancsnokságán (SOECA), Metropolitan Police 

Service. 

• Bridget Robb, a brit szociális munkások egyesületének vezető tisztségviselője, és 

Susannah Daus, az Islington LA szociális szolgálatok munkatársa. 

 

Más uniós tagállamok diplomáciai szolgálatai 

 

A Petíciós Bizottság kapott néhány petíciót bolgár és lett állampolgároktól. Ezenkívül a lett 

hatóságok a közelmúltban panaszt tettek az Egyesült Királyság Parlamentjénél hozzájárulás 

nélküli örökbeadások miatt1. Az Európai Parlament képviselői találkoztak Bulgária és 

Lettország diplomáciai szolgálatainak képviselőivel: 

• Solveiga Silkalna ügyvivő asszony és Inga Sergeiceva asszony, Lettország Egyesült 

Királyságba akkreditált nagykövetségének harmadik titkára; 

• Maria Anguelieva-Koleva asszony, a konzuli iroda vezetője, és Todor Krastev úr, 

Bulgária Egyesült Királyságba akkreditált nagykövetsége munkaügyi és szociális ügyekkel 

foglalkozó irodájának vezetője. 

 

Jogi hatóságok 

 

Az Európai Parlament képviselői azokkal is megosztották nézeteiket, akik közvetlenül részt 

vesznek a bírósági eljárásokban: 

 

• Sir James Munby őméltósága, a Családjogi Kollégium elnöke Anglia és Wales 

Fellebbviteli Bíróságán. 

• Naomi Angell, az Ügyvédi Kamara magánpraxist folytató ügyvédje; Dorothy Simon, 

az Ügyvédi Kamara helyi önkormányzati ügyvédje, és Martha Cover, a gyermekjogi ügyvédi 

egyesület ügyvédje.  

 

Szakpolitikai hatóságok  

 

Az Európai Parlament képviselői sajnálatos módon nem kaptak lehetőséget arra, hogy 

találkozzanak Edward Timpson gyermek- és családügyi miniszterrel, valamint az alsóház 

oktatási bizottságának más tagjaival (csak Lucy Allan adott pozitív választ). A látogatás során 

egyikük sem volt elérhető.    

 

I. A statisztikákról és az örökbefogadások magas száma mögött meghúzódó okokról 

                                                 
1 http://www.theguardian.com/uk-news/2015/mar/09/latvia-complains-to-uk-parliament-over-forced-adoptions  

http://www.theguardian.com/uk-news/2015/mar/09/latvia-complains-to-uk-parliament-over-forced-adoptions
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A hozzájárulás nélküli örökbefogadásokról Sir James Munby ezt mondta: „A jogi 

konstrukcióktól függetlenül az a helyzet, hogy mi valójában több [örökbefogadási] végzést 

bocsátunk ki, mint valószínűleg bárhol máshol Európában, és ez tény. […] a többi európai 

tagállamot az aggasztja, hogy mi túl sok gyermeket fogadunk örökbe és túl gyorsan; a 

kormánynak az az álláspontja a hazai örökbefogadási törvényről, hogy nem fogadunk örökbe 

elegendő gyermeket, és az eljárás túl hosszadalmas1, tehát teljes ütközés tapasztalható 

nagyon alapvető szinten az ezzel kapcsolatos európai nézetek és aközött, ami az egyik 

olvasatban hazai szemszögnek tűnik.” 

 

A hozzájárulás nélküli örökbefogadási esetek magas száma és ennek a számnak a 

növekedése. A rendőrség képviselői szerint az utóbbi időben emelkedett a 

gyermekbántalmazások bejelentett eseteinek száma, és ennek következtében számítani lehet a 

gondozásba vételi eljárások számának emelkedésére.  A küldöttségnek elmondták, hogy mivel 

jelentősen megnövekedett a gondozásba vételi eljárás alá vont szülők és gyermekek száma, a 

Családjogi Csoport által létrehozott rendszer túlterheltté vált, és a csoport számára pénzügyi 

nehézségeket okoz az összes eset kezelése. A tanácsadási szolgáltatásaik iránti igények 

2010/2011 óta a kétszeresénél is magasabbra emelkedtek és folyamatosan emelkednek tovább 

(22% emelkedés a 2015. április–szeptember közötti időszakban a 2014. április–szeptember 

közötti időszakkal összehasonlítva, különös tekintettel a családon belüli erőszak áldozatává 

esett anyák számára [ez kulcsfontosságú tényező, amely a gyermekvédelmi szolgálatok 

bevonásához vezet], amely 2010–2011 és 2014–2015 között 217%-kal emelkedett). 

Több felszólaló is a gondozási rendszer kudarcáról beszélt (börtönbe küldött vagy a szexuális 

kizsákmányolás áldozataivá vált tinédzserekkel) annak okaként, hogy a hatóságok miért 

részesítik előnyben az örökbefogadást. A P. nevű baba tragikus esetével (egy kisgyermek, aki 

belehalt az anyja partnere által okozott többszörös sérülésekbe, akit a bántalmazás időszaka 

alatt többször is láttak szociális és egészségvédelmi szakemberek) részletesen foglalkozott a 

média, emellett Florence Bellone és Bridget Robb is megemlítette a gondozásba vételi 

eljárások számának növekedéséhez vezető kulcsfontosságú eseményként. A szociális 

munkások félnek a pereskedéstől, amelyre sor kerülhet, ha nem vesznek észre egy olyan 

helyzetet, amelyben egy gyermek veszélyeztetett lehet. A kormány a közelmúltban olyan 

törvényre tett javaslatot, amely büntethetővé tenné a szociális munkásokat, amennyiben 

szándékosan elhanyagolják a hozzájuk tartozó ügyek által érintett gyermekeket. Ezt a 

nyomást gyakran tetézik a szociális szolgálatok költségvetési megszorításai: minden szociális 

munkásnak túl sok esettel kell foglalkoznia, ami miatt nehezen tudnak magas színvonalú 

szolgáltatásokat nyújtani, és ha ezt a helyzetet még a tervezett törvény is megnehezíti, az még 

büntetőjogi következményeknek is kiteszi őket. 

 

Tapasztalataik, valamint az eléjük tárt ügyek magas száma alapján az Igazságot a családoknak 

munkatársai, Julie Haines és John Hemming úgy vélik, hogy az Egyesült Királyság 

hatóságainak nyilatkozata, miszerint az örökbefogadásokkal kapcsolatos gondozási tervek 

száma „kivételesen” magas, téves. „Az Egyesült Királyság hatóságai a „kivételest” a 

lakosságban élő 12 millió gyermekhez viszonyítva mérik, nem pedig a 65 000 gondozás alatt 

álló gyermekhez” […] „feltétlenül figyelembe kell vennünk a gondozásba vett és az 

intézményrendszert elhagyó gyermekek számát, és össze kell ezt hasonlítanunk az 

                                                 
1 Lásd pl.: http://www.theguardian.com/society/2015/nov/02/david-cameron-urges-faster-adoptions-doubling-

number-of-early-placements  

http://www.theguardian.com/society/2015/nov/02/david-cameron-urges-faster-adoptions-doubling-number-of-early-placements
http://www.theguardian.com/society/2015/nov/02/david-cameron-urges-faster-adoptions-doubling-number-of-early-placements
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örökbefogadott gyermekek számával, ahelyett hogy a gondozásban élő gyermekek számát 

statikus adatnak tekintenénk”.  Julie Haines szerint „a gyámság alá helyezett valamennyi öt év 

alatti gyermek esetében, ahol nem javasolják a családi rehabilitációt, minden esetben az 

örökbefogadást kell az elsődleges tervnek tekinteni”.  

Az alapvető probléma az, hogy létezik egy rendszerszintű elfogultság az örökbefogadás 

mellett, ezt tekintik az „aranyszabálynak”, amely mögött a központi kormányzat által 

gyakorolt nyomás állt az elmúlt 15 év során. John Hemming szerint nagyon nehéz erről a 

kérdésről beszélni az alsóházban.  

Két magyarázatot kaptunk a látogatás során az örökbefogadásnak a gyermekvédelem 

„aranyszabályaként” történő elterjedésére. Az első pénzügyi megfontolásokkal kapcsolatos. 

Amikor egy gyermeket örökbe fogadnak, a továbbiakban már nem részesül pénzügyi 

támogatásban az állami társadalombiztosítási rendszerből. Ugyanakkor a nevelőszülői 

feladatok ellátása figyelemreméltó jövedelemforrássá vált, különösen gazdasági válságok 

idején. Pénzügyi érdekek is hatást gyakorolnak a privát örökbefogadási ügynökségek 

működésére. 

A másik magyarázat a brit kultúrában és társadalomban gyökeredzik: az örökbefogadást 

mesebeli fordulatnak tekintik a gyermekek számára, akik így lehetőséget kapnak a társadalmi 

felemelkedésre. 

 

Amikor rákérdeztünk a külföldi szülőket érintő esetek számára és jellegzetességeire, Sir 

James Munby így válaszolt: „Az egyik probléma az, hogy az ebben az országban vezetett 

statisztikák nagyon gyatrák”. A határokon átnyúló aspektusokkal rendelkező esetek száma 

növekedését a demográfiai tényekkel, a közép- és kelet-európai országok uniós 

csatlakozásával és a mozgás szabadságával magyarázta. Az esetszám növekedését 

megerősítette a lett és a bolgár nagykövetség képviselője.  

 

Anthony Douglas, a Cafcass munkatársa úgy véli, hogy a külföldi szülőket érintő esetekben 

ugyanúgy kezelik a gyermekvédelmi ügyeket, mint a hazai szülők esetében. Amikor 

rákérdeztünk a vitatott örökbefogadások általános arányára, illetve a külföldi szülők és a brit 

állampolgár szülők esetében megfigyelt arányára, Douglas úr később e-mailben azt felelte az 

Egyesült Királyságban végrehajtott vitatott örökbefogadások tekintetében, hogy azok az 

összes örökbeadással kapcsolatos eljárásnak durván a felét teszik ki, és ez az arány többé-

kevésbé állandó, dacára az esetek elmúlt években tapasztalható emelkedésének (lásd az 

Oktatási Minisztérium által közzétett adatokat1). Az adatokból nem lehet kiolvasni, hogy az 

eljárás alábbi három mérföldköve közül melyiknél került sor az eljárás vitatására: elhelyezési 

kérelem; az elhelyezési végzés visszavonására vonatkozó kérelem, a bíróság engedélyével; az 

elhelyezési végzés visszavonására vonatkozó kérelem kifogásolása, a bíróság engedélyével. 

Az adatok a brit állampolgárok és a külföldiek között sem tesznek különbséget. Mégis az 

Egyesült Királyság állampolgárai nyújtják be ezeknek a kérelmeknek a túlnyomó részét, és a 

viszonylag kevés külföldi alapvetően nem befolyásolja az arányokat. Anthony Douglas nem 

talált olyan adatokat vagy közvetett szakmai következtetéseket, amelyek arra utalnának, hogy 

létezik bármilyen különbség a brit állampolgárok és a külföldiek által az örökbefogadási 

javaslatok ellen benyújtott jogi kifogások aránya tekintetében, és a fellelhető adatok biztosan 

nem elegendőek annak alátámasztására, hogy ezek az esetek statisztikai szempontból 

szignifikánsak lennének. Hozzátette, hogy „[…] kötelesek vagyunk az Egyesült Királyságban 

                                                 
1 D1 táblázat a nemzeti táblázatok között: SFR34/2015: https://www.gov.uk/government/statistics/children-

looked-after-in-england-including-adoption-2014-to-2015  

https://www.gov.uk/government/statistics/children-looked-after-in-england-including-adoption-2014-to-2015
https://www.gov.uk/government/statistics/children-looked-after-in-england-including-adoption-2014-to-2015
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gondoskodni arról, hogy politikai és működési szempontból méltányosan járjunk el az EU 

más tagállamaival szemben.” 

 

Sir James Munby elmondta a delegációnak, hogy a helyi önkormányzat újabban már köteles 

feltüntetni a gondozásba vételi kérelem címlapján, hogy az esetnek vannak-e külföldi 

személyeket érintő vonatkozásai, és ha igen, akkor közölniük kell az erre vonatkozó 

részleteket. A kérdéses külföldi államot azonban egyelőre nem kell megnevezni. A 

közelmúltban valaki felvetette ezt a szempontot, és rövidesen módosítják az űrlapot.  

 

II. A szociális szolgálatok és a jótékonysági szervezetek beavatkozásairól 

 

Florence Bellone, az FRG és Susannah Daus, Islington helyi önkormányzatának munkatársa 

felvetett egy kérdést, amelyet Olga Borzova, az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének 

tagja gondosan körülírt jelentésében1: „a jelek szerint sok anya, aki maga is a családon belüli 

erőszak áldozata, a gyermekvédelmi rendszer áldozatává is válik, mivel ha a gyermek látja ezt 

az erőszakot (vagy az erőszakkal való fenyegetést), akkor érzelmi bántalmazás áldozatának 

tekintjük őt, amely súlyos károkat okoz. Ez azt jelenti, hogy ha az anyának nincs kihez 

fordulnia, akkor elvehetik tőle a gyermekét. Ezt a problémát nem szabad alábecsülni, mivel a 

válság és a szociális szolgáltatásokat sújtó megszorítások eredményeként egyre több és több 

anya esik bántalmazó kapcsolatok csapdájába (hiszen a menedékhelyeket bezárják) és nem 

merik jelezni a családon belüli erőszakot, nehogy elvegyék tőlük gyermekeiket.”  Az FRG 

által gondozott anyák száma azokban az esetekben, amikor a családon belüli erőszak a 

gyermekvédelmi szolgálatok beavatkozásához vezető meghatározó tényező, a 2010–2011 és 

2014–2015 közötti időszakban 217%-kal növekedett. A Susannah Daus-tól, az Islington LA 

munkatársától kapott adatok szerint azoknak az anyáknak a 84%-a, akinek gyermekét 

elvették, családon belüli erőszakot szenvedett el.   

 

Ezenkívül a fiatal szülőkre, mivel életkorukat kockázati tényezőnek tekintik, szintén úgy 

tekintenek, mint akik fokozottan ki vannak téve annak a veszélynek, hogy elveszik tőlük 

gyermeküket. Azokra a fiatal szülőkre, akik maguk is állami gondozásban nőttek fel, vagy 

akiknek gyermekét vagy gyermekeit korábban már elvették, gyakran úgy tekintenek, mint 

akik „nem tesznek kellő erőfeszítéseket”, feltételezhetően a saját gyermekkori tapasztalataik 

miatt. Nekik fokozottan kell bizonyítaniuk a szülői szerepre való alkalmasságukat, méghozzá 

nagyon rövid időn belül (például a helyi önkormányzatok későn avatkoznak be a terhesség 

során, 26 hetes gondozásba vételi eljárási idő, gondozásba vétel örökbefogadás céljából), 

gyakran minden támogatás nélkül, és minden pénzügyi vagy lakhatási biztonság nélkül.  A 

Florence Bellone által összegyűjtött személyes beszámolók szerint nincs szükség szilárd 

bizonyítékokra a gondozásba vételi eljárás megindításához. A jelek szerint a puszta gyanú is 

elegendő ehhez. Elítéli azokat az eseteket, amikor a gyermeket a szüleitől „az érzelmi 

károkozás jövőbeni kockázata” miatt veszik el. Ez azt jelenti, hogy a szülői beleegyezés 

nélküli örökbefogadás pusztán egy előrejelzés következtében is megtörténhet.   

 

Ha a szociális szolgálatok és a Cafcass vizsgálatai után azt állapítják meg, hogy a gyermek 

nem maradhat otthon a vér szerinti szüleivel, akkor több lehetőség jöhet szóba. A rokonok 

(család vagy barátok) általi gondozást kell az első lehetőségnek tekinteni, utána következik: 

ideiglenes nevelőszülői elhelyezés, különleges gyámság, és utolsó lehetőségként az 

                                                 
1 lásd a 3. lábjegyzetet 
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örökbefogadás.  

 

A rokoni körből kikerülő nevelőszülőkről A kérelmezők egy része azt kifogásolja, hogy a 

családjukat nem vették figyelembe lehetséges nevelőszülőként.  A szociális szolgálatoknak 

hivatalosan előnyben kell részesíteniük a családot és a barátokat különleges gyámokként 

vagy állandó nevelőszülőként. Támogatást nyújtanak azoknak, akik a gyermek gondját 

viselik (például juttatások fizetésével).   A Családjogi Csoport azonban azt állapította meg, 

hogy viszonylag kevés gyermek él rokoni körből kikerülő nevelőszülőkkel. Az új törvényi 

előírás (bírósági végzések és az eljárásokat megelőző útmutatások) hangsúlyozza azon 

gyermekek tágabb családja korai azonosításának fontosságát, akik nem maradhatnak 

biztonságban a szüleik mellett (és megemlíti a családjogi konferenciákat ennek jó 

eszközeiként), de ezt nem mindig tartják be, mivel nem olyan erős, mint egy törvényben 

rögzített kötelezettség.  Ezenkívül azokban az esetekben, amikor a gyermeket rokonoknál 

helyezik el, az FRG szerint a helyi önkormányzat gyakran semmiféle felelősséget nem vállal 

ezekért a gondozókért és nem hajlandó úgy kezelni a gyermeket, mint a több mint 24 órára az 

önkormányzat felügyeletére bízott gyermekeket. Ez gyakran oda vezet, hogy nem mérik fel, 

hogy a rokon alkalmas lenne-e nevelőszülőnek, nem nyújtanak támogatást a gyermeknek és a 

rokoni körből kikerülő nevelőszülőnek, nem állítanak össze gondozási programot a gyermek 

számára és nem neveznek ki független felülvizsgáló tisztviselőt a gyermek ügyének 

felügyeletére. A Parlamenthez beérkezett egyik petícióban a bíróság figyelmen kívül hagyta a 

származási országban élő nagyszülőket lehetséges örökbefogadó szülőkként. Florence 

Bellone kiemelte, hogy az Egyesült Királyság szociális szolgálatainak képviselői el szoktak 

utazni más tagállamokba, hogy értékeljék azokat a családtagokat, akik szóba jöhetnek 

örökbefogadó családként, mielőtt tájékoztatnák az illetékes helyi önkormányzatokat. 

A külföldi családokat érintő esetekben a kérelmezők egy része azt is kifogásolta, hogy brit 

családoknál helyezték el gyermeküket, figyelmen kívül hagyva anyanyelvüket és nemzeti 

kultúrájukat (v. ö.: „A bírósági eljárásokról”, utolsó rész). A lett képviselők arról 

tájékoztatták a tagokat, hogy a Lett Nagykövetség felszólította az Egyesült Királyságban élő 

lett közösséget, hogy vállalják a szülei gondozásából kiemelt lett gyermekek nevelőszülői 

szerepét.  

     

Az ügy korai szakaszában tájékoztatásra és tanácsadásra igényt tartó szülők A helyi 

önkormányzaton belül meghozott határozatok egy része esetében nincs szükség azonnal vagy 

feltétlenül bírósági vizsgálatra, és ezt akkor is le lehet folytatni, amikor még a szülők viselik a 

teljes szülői felelősséget a gyermekért.  

Például: gyermekvédelmi határozatok és programok, ha nincs folyamatban lévő bírósági 

eljárás; a gyermek elhelyezésére vonatkozó egyes határozatok és tervek készítése; az arra 

vonatkozó határozatok, hogy felügyelet alá helyezik a gyermeket örökbefogadás céljából, 

vagyis nevelőszülőknél helyezik el, akiket már jóváhagytak lehetséges örökbefogadó 

szülőkként, és a szülőket tájékoztatják a döntés meghozatala után; azokra a gyermekekre 

vonatkozó tervek és döntések, akiket több mint 24 órára az önkormányzat felügyeletére bíztak 

(önkéntes elhelyezés vagy gondozásba adás) a bírósági eljárás befejeződése után. 

A szülők és a szülői felelősséget viselő más személyek nem jogosultak ingyenes jogi 

tanácsadásra e döntésekkel és azok hatásaival kapcsolatban. . Csak azt követően jogosultak 

rászorultság vizsgálata nélkül jogi segítségre (és kaphatnak ingyenesen tanácsokat egy 

ügyvédtől), miután a helyi önkormányzat gondozási végzésért vagy azonnali védelmi 

végzésért folyamodik.  

Bár a szociális szolgálatok jogilag felelősek azért, hogy a szülők megértsék az egész eljárást, 

Florence Bellone és az FRG kifogásolják, hogy egyes szülők nem kapnak megfelelő 
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tájékoztatást, és ők valójában nem értik, mi történik, és nem értik a meghozott döntések 

összes következményét. Ezért tájékoztatja az FRG a családokat a helyi önkormányzatok (vagy 

közigazgatási szervek) döntéshozatali eljárásairól. 

 

Az FRG képviselői felvetettek bizonyos aggályokat azzal kapcsolatban, ahogyan a szociális 

szolgálatok jelenleg alkalmazzák az 1989. évi gyermekvédelmi törvény 20. szakaszát és a 

kapcsolódó önkéntes megállapodásokat1. A 20. szakasz leszögezi, hogy ha válsághelyzet áll 

elő a család otthonában, és a helyi önkormányzat úgy látja, hogy a gyermek veszélyben van, 

akkor kiemelhetik a gyermeket az otthonából és azonnal elhelyezhetik egy rokonnál vagy a 

gyermekkel rokonságban nem álló nevelőszülőnél, amennyiben a szülő ezzel egyetért. Ám 

úgy tűnik, hogy ezt a megállapodást gyakran kikényszerítik olyan módon, hogy a családot 

nem tájékoztatják megfelelően a gyermek elhelyezésére vonatkozó intézkedés 

következményeiről. Az „önkéntes elhelyezések” 65%-a gondozásba vételi eljárásban 

végződik. A közelmúltban bírósági eljárások hosszú sora foglalkozott azzal, mennyire fontos, 

hogy a szülők minden lehetőséget megkapjanak és megalapozott döntést hozhassanak, amikor 

beleegyeznek abba, hogy a gyermeket törvényesen felügyelet alá helyezzék a 20. szakasz 

alapján.   A Fellebbviteli Bíróság a közelmúltban útmutatásokat adott ki arra nézve, hogy mi 

számít érvényes hozzájárulásnak. Ide tartozik például a tolmácsolás és a fordítás 

szükségessége (adott esetben), a megállapodások írásba foglalása, a megállapodások 

fordításával együtt, ha a szülők elsődleges nyelve nem az angol, és írásbeli megállapodás, 

amely tartalmazza azt az információt, hogy a szülők bármikor elvihetik a gyermeket2.  

A szakértők megkérdőjelezik, hogy valóban van-e lehetőség annak biztosítására, hogy a 

szülők a megfelelő tájékoztatás birtokában adhassák meg beleegyezésüket, ha nem részesültek 

független jogi tanácsadásban. A nagyon alacsony jövedelmű szülők kaphatnak ingyenes jogi 

tanácsokat rászorultsági alapon (családi segítség [alacsonyabb]), de ez csak minimális jogi 

tanácsadást jelent. Ezenkívül sok ügyvéd nem képes ilyen tanácsadást nyújtani, mert ez 

gazdaságilag nem kivitelezhető a számukra. Az FRG tanácsadó szolgálata ingyenes 

tanácsadást végez telefonon keresztül, de sok család nem képes elérni őket.  

 

A másik komoly aggály azzal kapcsolatos, hogy a szülők valóban megértették-e az 

örökbefogadási célú gondozásba vétel következményeit. Az örökbefogadási célú gondozásba 

vételre3 akkor kerül sor, ha a helyi önkormányzat mérlegeli az örökbefogadás lehetőségét 

olyan gyermek esetében, akit több mint 24 órára az önkormányzat felügyeletére bíztak: 

ilyenkor kötelesek mérlegelni a gyermek olyan nevelőszülőknél való elhelyezését, akiket már 

jóváhagytak lehetséges örökbefogadó szülőkként.  Ez a kötelezettség az önkéntesen felügyelet 

alá helyezett gyermekekre vonatkozik (itt nem biztos, hogy sor került bírósági vizsgálatra), 

valamint azokra, akik gondozásba vételi végzés alapján gondozás alatt állnak (amikor 

lefolytattak bírósági vizsgálatot). Tehát az örökbefogadási célú gondozásba vételre vonatozó 

határozatot akkor is meghozhatják, ha a szülők nem jogosultak tanácsadás igénybe vételére, 

és ezért nem feltétlenül értik ennek az elhelyezésnek a következményeit (például talán nem 

fogják fel, hogy gyermekük az új gondozóihoz fog kötődni, és ez egy olyan állapotot fog 

létrehozni, amely hátrányos lehet a számukra a méltányos meghallgatás szempontjából, 

                                                 
1 „A” ügyében (A gyermek), Darlington város tanácsa v M [2015] EWFC 11, 100. bekezdésében, Sir James 

Munby ezt mondja:  

„Attól tartok, hogy túl gyakran helytelenül alkalmazzák a 20. szakaszt és visszaélnek annak használatával, és ezt 

nem szabad tovább eltűrnünk.” 
2 „N” ügyében: [2015] EWCA Civ 1112 
3 s.22C(9A&9B) CA 1989 
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amikor később a bíróság elé kerül az eset). A helyi önkormányzat szintén határozhat úgy, 

hogy a szülők előzetes tájékoztatása nélkül örökbefogadási célból gondozásba veszi a 

gyermeket. Mindazonáltal az elhelyezés előtt kötelesek tájékoztatni a szülőket a döntésről. 

 

A Családjogi Csoport képviselői és Julie Haines, az Igazságot a családoknak munkatársa 

amiatt is kifejezte aggodalmát, hogy a gondozásba vételi eljárások során testvéreket is 

elszakítanak egymástól. A Családjogi Csoport a közelmúltban vizsgálta a testvérek 

szétválasztásának gyakorlatát a gondozási rendszerben. Megállapította, hogy a helyi 

önkormányzatok gondozásában álló összes testvércsoport felét (49,5%-át) szétszakították és a 

gondozott gyermekek 37%-a, akiknek legalább egy testvére szintén áll gondozás alatt, nem a 

testvérével él.  A kutatás azt is megállapította, hogy jóllehet viszonylag kevés, az 

önkormányzat gondozására bízott gyermekről gondoskodnak rokoni körből kikerülő 

nevelőszülők, különösen hasznosnak tűnik annak támogatása, hogy a testvérek maradjanak 

együtt. Az FRG összeállít egy ajánlássorozatot annak elősegítésére, hogy több gondozás alatt 

álló testvér maradhasson együtt, ha ez az ő javukat szolgálja. Mivel az öt évnél idősebb 

gyermekeket nem tekintik megfelelő jelölteknek az örökbefogadáshoz, gyakran 

nevelőszülőkre bízzák őket vagy visszaküldik a családjukhoz, azaz elválasztják őket a 

fiatalabb testvéreiktől, akiket még örökbe lehet adni. Ez a helyzet Julie Haines szerint 

nemcsak azokra a gyermekekre nézve jár katasztrofális hatásokkal, akiket nem fogadnak 

örökbe és érzelmileg megszenvedik a testvéreiktől való elszakítást, hanem az örökbefogadott 

testvérekre nézve is, amikor tájékoztatják őket arról, hogy csak őket hagyták el a vér szerinti 

szüleik. 

 

III. A bírósági eljárásokról 

 

A petíciók benyújtói, a bizottság által Londonban megismert felszólalók, valamint a sajtó 

által rendszeresen felvetett egyik kérdés az eljárások titkosságának kérdése. Az ezzel 

kapcsolatos nézetek erősen megoszlottak. Vannak, akik úgy gondolják, hogy még a jelenlegi 

átláthatóság is sok, és ez káros lehet az érintett gyermekekre nézve. Florence Bellone és Sir 

James Munby egyaránt hivatkozott az egyes bírók által kiadott azon speciális végzésekre, 

amelyek megtiltják a szülőknek, hogy nyilvánosan beszéljenek az ügyről.  Sir James 

megkísérelte nyitottá tenni a családi bíróságok eljárásait és nagyobb átláthatóságot akart 

elérni (de a gyermek azonosítása nélkül): „azt mondtam, hogy a családi ügyekben eljáró bíró 

csak akkor tilthatja meg a szülőnek, hogy nyilvánosan beszéljen az ügyről, ha az ártana a 

gyermeknek, és ezt megfelelően bizonyítani kell, a puszta feltételezés nem elegendő, és ha 

ezt azért akarja megakadályozni, nehogy embereket kritizáljanak, az nem a családjogi 

bíróságra tartozó ügy, ha becsületsértésről van szó, akkor máshova kell jogorvoslatért 

fordulniuk, de nem az a cél, hogy megvédjük a kritikától a köztisztviselőket, a szociális 

munkásokat, a szakértőket, vagy a bírókat, legyen az bármilyen erős vagy nyers”. 2014 elején 

útmutatást adott ki, amelyben azt mondja, hogy további ítéleteket kellene közzétenni (ítéletét 

[…], amelyet nagyon átfogónak szánt, megküldték a családi ügyekben eljáró valamennyi bíró 

és sok más szervezet, például helyi önkormányzati szervek számára).  Létezik egy BAILII 

(Brit és ír jogi tájékoztatási intézet) nevű ingyenes, szabadon elérhető weboldal, amely egy 

ítéleteket közzétevő nemzetközi hálózat részét alkotja. Ez egy eszköz a világ többi részével 

való kommunikációra, valamint annak a problémának a megkerülésére, hogy az újságírók 

nincsenek jelen a bíróságokon (alapvetően pénzügyi okokból: az újságok nem engedhetik 

meg maguknak, hogy egy-egy újságírójuk minden egyes ügy tárgyalásán jelen legyen). 

 

Ám ami azt illeti, hogy egyes petíciók benyújtói szerint nagyon nehéz hozzáférni a 
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dokumentumokhoz, Sir James nagyon határozottan elutasította ezeket az állításokat:  ez 

egyszerűen nem igaz és nem történhet meg, mert az érintett felek jogosultak betekinteni a 

saját ügyükkel kapcsolatos dokumentumokba.  

 

Egy másik probléma, amelyet a Családjogi Csoport kiemelt: a gondozásba vételi eljárások 

lefolytatásához szükséges idő. Egy új jogszabályi követelmény szerint a gondozásba vételi 

eljárást a kezdéstől számított 26 héten belül be kell fejezni. Ennek értelmében a későn 

megjelenő rokonok pusztán azért kizárásra kerülhetnek, mert az eljárásjogi követelmények 

szerint be kell tartani a 26 hetes határidőt, nem pedig alkalmatlanságuk miatt. A 26 hét 

meghosszabbítható, „ha ez szükséges az eljárás igazságos lefolytatásához” és a Fellebbviteli 

Bíróság elnöke megerősítette, hogy a későn megjelenő rokonok jogszerű okot szolgáltatnak a 

határidő meghosszabbítására, de egyes bírók továbbra is vonakodnak a határidő 

meghosszabbításától.   

Az utolsó felvetett kérdés az 1998. évi emberi jogi törvény javasolt hatályon kívül 

helyezésére, valamint a szülői hozzájárulás nélküli örökbefogadás jogi alapjaira vonatkozott.  

Ez a törvény az emberi jogok európai egyezményére (EJEE) vonatkozik és kijelenti, hogy 

„törvénytelen, ha bármely hatóság (a veszélyeztetett gyermekekről határozó bíróságokat és a 

helyi önkormányzatokat is ide számítva) olyan módon cselekszik, amely 

összeegyeztethetetlen az egyezményben lefektetett jogokkal”. Ide tartozik a gyermekek 

esetében a méltányos eljáráshoz való jog és a családi élet tiszteletben tartásának joga. Ha ezt a 

törvényt hatályon kívül helyezik, akkor ezek a cikkek a továbbiakban nem támasztják alá a 

bíróságok és a helyi önkormányzatok döntéshozatalát. Ez súlyosan befolyásolná a gyermekek 

és a családok emberi jogait.  Például: a több mint 24 órára az önkormányzat felügyeletére 

bízott gyermekek hosszú távú elhelyezésére vonatkozó döntések – különösen azzal 

kapcsolatban, hogy a családi lehetőségeket figyelembe veszik-e, mielőtt a családon kívül 

keresnének helyet a gyermeknek, és a beleegyezéssel történő örökbefogadás mellőzésének 

jogi alapjai –, amelyeket „a gyermek jóléte megkíván” (s.52(1)B) A gyermekek 

örökbefogadásáról szóló 2002. évi törvény), amely az említett cikkekre való hivatkozás nélkül 

nagyon szubjektív módon értelmezhető.  

 

A jogi segítség kérdését több felszólaló is felvetette. A szülők vagy a gondozásba vételi 

eljárásban érintett, szülői felelősséget viselő más személyek a rászorultság vizsgálata nélkül 

kaphatnak jogi segítséget és ezért ingyenesen kaphatnak tanácsokat egy ügyvédtől, miután a 

helyi önkormányzat gondozási végzésért vagy azonnali védelmi végzésért folyamodik. Ám a 

jogi segítség igénybevételére vonatkozó ezen automatikus jog nem vonatkozik a szülőknek a 

gondozásba vételi végzés visszavonásával kapcsolatos folyamodványára. A szülőknek nincs 

joguk arra, hogy képviseljék őket az örökbefogadási tárgyaláson. A szülőknek ki kell 

érdemelniük a jogsegélynyújtással foglalkozó szerv segítségét. A gyermek azonban mindig 

önálló félként képviselt. Julie Haines, az Igazságot a családoknak munkatársa, jogi tanácsokat 

ad a gondozásba vételi eljárásokban érintett családoknak. Nem képzett jogász, de a bíró 

megengedheti neki, hogy segítséget nyújtson családoknak és a bíróság előtt felszólaljon az 

érdekükben. A legtöbb esetben kizárólag ő nyújt jogi támogatást azoknak a szülőknek, akik 

nem kapnak jogi segítséget a fellebbezéshez, kivéve akkor, ha a bíróság lehetővé teszi a 

fellebbező számára teljes fellebbezés benyújtását (ez csak abban az esetben lehetséges, ha 

képesek bebizonyítani, hogy a helyzetük lényegesen megváltozott, vagy hogy a bíró tévedett). 

Ezenkívül Florence Bellone és Sir James Munby a kapott jogi segítség színvonalát is 

megkérdőjelezte. Sir James azt javasolta, hogy a konzulátusok kínáljanak fel 

állampolgáraiknak egy listát a megbízható családügyi ügyvédekről, akik teljes mértékben 

értik a más állampolgárságú gyermekek örökbefogadási folyamatával kapcsolatos 
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összefüggéseket. 

 

A külföldi családokat érintő esetek kezelésének módjáról Sir James Munby először is 

megemlítette a konzuli kapcsolatokról szóló bécsi egyezménynek (1963) való megfelelés 

fontosságát.  Úgy véli, hogy az Egyesült Királyságban gyakran nem feleltek meg ennek az 

egyezménynek és kijelenti, hogy a külföldi vonatkozású esetekben, többek között, de nem 

kizárólag Európára gondolva, az illetékes konzuli hatóságokat mindig tájékoztatni kell már a 

kezdetekben, kivéve akkor, ha a külföldi család erre nemet mond. Ennek következtében, ha 

külföldi képviselők jelen kívánnak lenni a bíróságon, mert az konzuli ügy, akkor ezt lehetővé 

kell tenni, hacsak nem áll fenn valami nagyon alapos indok ennek megtagadására.  Ám az 

Egyesült Királyságba akkreditált lett és bolgár diplomáciai hatóságok képviselői elmondták az 

európai parlamenti képviselőknek, hogy gyakran túl későn tájékoztatják őket az eljárásokról, 

ezért már nem tudnak hatékonyan beavatkozni.  

 

A joghatóság átruházásáról megismételte, hogy a Brüsszel IIa. rendeletben szereplő alapvető 

elv, amely joghatósággal ruházza fel a bíróságokat, a szokásos tartózkodási helyre, nem pedig 

az állampolgárságra vonatkozik. Tehát a legelső kérdés, amellyel a bíróságnak foglalkoznia 

kell már a gondozásba vételi eljárások legelején, az a szokásos tartózkodási hely, annak 

megállapítása érdekében, hogy az angol bíróságok rendelkeznek-e joghatósággal, vagy sem. 

Kihangsúlyozta, hogy az angol bíróságnak már a gondozásba vételi eljárás kezdetén 

mérlegelnie kell a joghatóság átruházásának kérdését a Brüsszel IIa. rendelet 15. cikke 

alapján és azt, hogy valamely másik tagállam bírósága vajon felkészültebb-e az eset 

kezelésére. Szerinte ezt a cikket sokkal gyakrabban alkalmazzák az angol bírók, mint más 

tagállamok bíróságai. Ha az esetet átadják idegen hatóságoknak, annak az a gyakorlati 

következménye, hogy megakadályozzák ezzel az örökbeadást. 

 

Végül mérlegelve a „diarchiát [a családjogi törvényben] a sok párhuzamos rendelkezéssel”, 

amelyet a brüsszeli és a hágai rendszer ötvözése hozott létre, teljes mértékben támogatná 

mindkét rendszer állandó felülvizsgálatának és frissítésének általános alapelvét.  

Az angol bíróságok elé tárt azon esetekben, amelyekben külföldi család is érintett1, Sir James 

Munby ragaszkodott néhány kritériumhoz, amelyeket a szociális szolgálatoknak és a bírónak 

különösen figyelembe kell vennie. Az angol örökbefogadási törvény megköveteli, hogy a bíró 

vegye figyelembe a kritériumok kötelező listáját: a gyermek életkora, a gyermek háttere és 

így tovább, amelyet jóléti ellenőrző listának neveznek.  Ez a lista még 1988-ból származik, 

amikor a jelenlegi gyermekvédelmi törvény hatályba lépett; kissé megváltozott a 2002. évi 

örökbeadási törvényben, de az alapvető anyag mára meglehetősen idejétmúlttá vált. Sir James 

szerint ennek a listának egyes részei kapcsolódnak a külföldi gyermekek eseteihez. Ezzel 

kapcsolatban hivatkozott saját ítéletére, amikor ezt mondta: „Nem lehet eléggé hangsúlyozni, 

hogy az ilyen esetekben a bíróságnak, valamint a gyermek gyámjának és az összes többi 

szakmai tanúnak a lehető legkörültekintőbben figyelembe kell vennie az ellenőrző listának 

különösen azokat a részeit, amelyek kifejezetten vagy implicit módon felhívják a figyelmet a 

gyermek nemzeti, kulturális, nyelvi, etnikai és vallási hátterére. Ezenkívül soha nem szabad 

megfeledkezni arról, hogy ezeknek a tényezőknek az összefüggésében az ellenőrző lista 

megköveteli a gyermek további életére valószínűsíthetően befolyással lévő hatások 

figyelembevételét, amelyek abból erednek, hogy kiszakítják eredeti családjából. Ezekben az 

                                                 
1 Lásd még a „Hozzájárulás nélküli örökbeadás”című jelentés 5.3. bekezdését, Claire Fenton-Glynn, Európai 

Parlament, 2015, 36. oldal 



 

PE572.954v02-00 14/19 CR\1092729HU.doc 

HU 

ügyekben nem elegendőek az üres szólamok. A tanúk és a bíró által alkalmazott 

megközelítésnek egyszerre szigorúnak, analitikusnak és megfelelően indokoltnak kell lennie, 

és soha nem szabad megfeledkezni arról, hogy az örökbefogadás kizárólag „utolsó esélyként” 

megengedhető, és csak akkor, ha a gyermek körülményeinek minden szempontból történő 

átfogó elemzése – ide értve a gyermek nemzeti, kulturális, nyelvi, etnikai és vallási hátterét – 

után a bíróság arra a következtetésre jut, hogy a gyermek jólétének mindent felülbíráló 

követelménye indokolttá teszi az örökbefogadást.”1 

A lett és a bolgár képviselők azt is elmondták az Európai Parlament képviselőinek, hogy a 

gondozásba vételi eljárás megindításakor feltétlenül figyelembe kellene venni a szülők 

gyermekeikkel szemben támasztott kulturális elvárásait (pl.: milyen életkorban tekintik eléggé 

érettnek a gyermeket ahhoz, hogy egyedül hagyják otthon stb.). Kitartanak azon véleményük 

mellett, hogy a jó kommunikáció és az átláthatóság nagyon fontos a tervezett cselekvések 

során (pl.: úgy tűnik, hogy a helyi önkormányzatokat nem mindig tájékoztatták, amikor az 

Egyesült Királyság szociális szolgálatai megvizsgálták a gondozásba vételi eljárás 

szükségességét egy külföldi országban). 

 

Következtetések  

 

Meg kell jegyeznünk, amint erre Sir James Munby emlékeztetett, hogy „soha senkinek nem 

sikerült meggyőznie sem a Strasbourgi Bíróságot, sem pedig az Európai Unió Bíróságát 

arról, hogy hazai örökbeadási törvényünk nem felel meg az Egyezménynek és a 

Chartának.” Ennek ellenére a hozzájárulás nélküli örökbefogadások száma az Egyesült 

Királyságban, más tagállamokkal való összehasonlításban, valamint a kérelmezők által 

kiemelt kérdések felvetettek bizonyos aggályokat.  
 

Jóllehet a delegáció tagjai egyetértettek abban, hogy azokban az esetekben, amikor a 

felügyeleti jogot végül meg kell vonni a vér szerinti szülőktől a gyermek érdekében, az 

örökbefogadási célú gondozásba adás fenntarthatóbb megoldás, mint egy határozatlan idejű 

ideiglenes gondozás, ennek ellenére is úgy vélik, hogy az a legoptimálisabb megoldás, ha a 

gyermekek a vér szerinti szüleikkel élvezhetik a családi élethez való jogukat.  

 

Julie Haines, az Igazságot a családoknak igazgatója úgy véli, hogy „ha más európai országok 

képesek különféle programokat kidolgozni a gyermekek számára, akkor erre az Egyesült 

Királyság is képes”, Florence Bellone szerint pedig „az a mesterséges stabilitás, amelyet ezek 

a gyermekek a gondozásból és az örökbeadásból nyernek, soha nem fogja kompenzálni, 

különösen hosszútávon, azt a pusztítást, amit a jogi bomba a családjukban végez.” 

A Brit Oktatási Minisztérium által 2014 júliusában a helyi önkormányzatok, szociális 

munkások, szolgálatvezetők és gyermekgondozási szolgálatok jogászai számára kiadott 

útmutatás, amelynek címe: „Együttműködés külföldi hatóságokkal: gyermekvédelmi esetek és 

                                                 
1 Az N ügy 105. bekezdése: [2015] EWCA Civ 1112. Lehetne még hivatkozni ugyanannak az ítéletnek 

más részeire is: § 50. „A nevelőszülőknél történő elhelyezéshez angol családot választottak. Ennek 

szerencsétlen következményeit véleményezte Bellamy bíró (J és E ügy, 17. bekezdés): „ […] az elhelyezés nem 

kulturális illeszkedés, és a gyermekek »ezért jelenlegi gondozóik mellett csak az angol nyelvet tanulják és értik 

meg«. Ennek egyik legaggasztóbb következménye az, hogy anya és lányai nem képesek egymással beszélgetni a 

kapcsolattartás során, csak tolmács útján.” Bármilyen körülmény is vezetett oda, hogy az államnak bele kellett 

avatkoznia a család életébe, és bármilyen szinten vonták is be az anyát az eljárásba, szinte elviselhetetlen 

belegondolni, mit érez az az anya, aki nem képes a saját anyanyelvén beszélni a kicsi gyermekeivel.”  
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gondozásba vételi végzések” azt mutatja, hogy a nemzeti hatóságok ismerik a külföldi 

családokat érintő gondozási eljárásokkal kapcsolatos kérdéseket.  

Az Egyesült Királyságban nagyon sok bíró és helyi önkormányzat vesz részt a gondozásba 

vételi eljárásokban, és egy részük jobban ismeri ezt a kérdéskört, mint a többiek. 

Mindazonáltal Sir James Munby továbbra is optimista az átfogóbb megközelítési mód 

lehetőségei tekintetében, és úgy véli, hogy „az üzenet eljut a címzettekhez”.  

Ajánlások 

Az összes fenti szempont figyelembevételével, és mérlegelve, hogy a gyermek rövid, közép- 

és hosszú távú érdekeit kell a legfontosabbnak tekinteni mindenféle gondozásba vételi eljárás 

során, a Petíciós Bizottság felszólítja az illetékes hatóságokat és a Bizottságot, hogy vegyék 

figyelembe a következő ajánlásokat: 

 

1. a bizottság felhívja a figyelmet a vonatkozó petíciókra és emlékeztet a nemzetközi 

standardokra, különösen a gyermekek jogairól szóló ENSZ-egyezmény (UNCRC) 8. és 20. 

cikkére, amelyek kiemelik a kormányok azon kötelességét, hogy védjék a gyermekek 

identitását, ideértve családi kapcsolataikat is; 

2. a bizottság szeretné felhívni a figyelmet az Emberi Jogok Európai Bíróságának egy 

kijelentésére az Y kontra Egyesült Királyság ügyben (2012), 55 EHRR 33, [2012] 2 FLR 332, 

134. bekezdés: „a családi kötelékeket csak nagyon kivételes körülmények között szabad 

megszakítani, és […] mindent meg kell tenni a személyes kapcsolatok fenntartásáért, és ahol 

ez alkalmazható, a család »újjáépítéséért«. Nem elég azt kimutatni, hogy a gyermek 

elhelyezhető a felnevelése szempontjából előnyösebb környezetben. Ha azonban a családi 

kötelékek fenntartása ártalmas lenne a gyermek egészségére és fejlődésére nézve, akkor a 

szülő a 8. cikk alapján nem ragaszkodhat a családi kapcsolatok fenntartásához”; 

3. a bizottság felhívja a figyelmet a gyermekek alternatív gondozásáról szóló 

iránymutatásokra, melyet az ENSZ Közgyűlése az A/RES/64/142 határozattal fogadott el, és 

amely alapvető hivatkozási pont a gyermekgondozási kérdésekkel foglalkozó döntéshozók és 

gyakorlati szakemberek számára; 

4. egy gyermeknek a polgári peres eljárás keretében történő meghallgatásához való jogát a 

gyermek jogairól szóló egyezményben foglaltak szerint őket érintő módon figyelembe kell 

venni; 

5. a nemzeti családjogi bíróságoknak szisztematikusan végre kell hajtaniuk a konzuli 

kapcsolatokról szóló 1963. évi bécsi egyezményt, valamint a 2201/2003/EK rendelet 15. és 

55. cikkét (Brüsszel IIa.) már a gyermekgondozási eljárások legkorábbi szakaszában, és 

gondoskodniuk kell arról, hogy a nagykövetségeket vagy a konzuli képviseleteket kellő 

időben tájékoztassák az állampolgáraikat érintő ügyekről a kezdetektől fogva, ezáltal 

lehetőséget biztosítva a joghatóság átruházásának gyakoribb alkalmazására; konkrét, részletes 

útmutatásokról kell gondoskodni a fenti rendelkezések hatékonyabb végrehajtása érdekében; 

6. felszólítja a tagállamok illetékes hatóságait, hogy egy örökbefogadási vizsgálat keretében 

küldjenek szociális munkásokat egy másik tagállamba az ottani helyi hatóságok megfelelő 

tájékoztatása érdekében;  

7. a képviselők úgy vélik, hogy a gyermekek bizonytalan helyzetbe hozása, ahol fennáll annak 
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a kockázata, hogy hosszabb időt kell tölteniük nevelőotthonokban vagy egymás után rövidebb 

időket kell tölteniük különböző családoknál, messze van az ideálistól és rendkívül káros a 

gyermekek fejlődésére nézve; 

8. a bizottság megjegyzi, hogy az Egyesült Királyságban magas a szülői hozzájárulás nélküli 

örökbefogadások száma, és emlékeztet, hogy az ilyen eljárásokat kivételes esetnek kellene 

tekinteni; a képviselők figyelmeztetnek a gondozásba vételi eljárások általános kezelésében 

megnyilvánuló potenciális egyenlőtlenségek kockázatára; mivel az országon belül a 

különböző szociális szolgálatok és helyi hatóságok szakértelme és gyakorlatai eltérnek 

egymástól;  

9. a bizottság hangsúlyozza, hogy 2014-ben az Egyesült Királyságban riasztóan nagy számú 

örökbefogadás történt szülői beleegyezés nélkül; hangsúlyozza, hogy a szülői beleegyezés 

nélküli örökbefogadásról csak végső esetben szabad határozni, míg a gyermek mindenek 

felett álló érdekét egyedileg értékelni kell, és a gyermek meghallgatáshoz való jogát 

tiszteletben kell tartani; 

10. kéri a Bizottságot, hogy végezzen további kutatásokat arról, milyen általános 

pszichológiai hatása van az örökbefogadásnak a gyerekekre, összehasonlítva azzal, ha a vér 

szerinti családjuknál maradnának, annak érdekében, hogy megfelelően fel lehessen mérni az 

örökbefogadások rövid-, közép- és hosszú távú társadalmi hatásait, különös tekintettel az 

érintett gyermekekre;  

11. több erőforrást, figyelmet és megfelelő politikákat kell szentelni a gondozásba vételi 

eljárások megelőzésére, megfigyelési és korai figyelmeztetési eljárások, valamint a 

családoknak nyújtott megfelelő támogatások útján; e célból célzott forrásokat kell elkülöníteni 

a stabil családi élethez szükséges feltételek megteremtéséhez a kiszolgáltatott térségekben és 

az alacsonyabb jövedelmű, kevesebb erőforrással rendelkező és a társadalmi kirekesztettség 

fokozott kockázatának kitett közösségekben; 

12. fejleszteni kell a családokat támogató struktúrákat; ezért a Bizottság hozzájárulhatna az 

olyan nem kormányzati szervezetek finanszírozásához, amelyek segítséget nyújtanak azoknak 

az uniós polgároknak, akik családjukkal együtt más tagállamban élnek, és a gyermekjóléti 

szolgálatokkal vagy a helyi hatóságokkal való együttműködésük körében kiegészítő 

segítségre szorulnak; 

13. a hatóságoknak gondoskodniuk kell arról, hogy a szociális szolgáltatások színvonala ne 

szenvedje meg a megszorító intézkedések miatt végrehajtott költségvetési csökkentéseket 

(például az egyes szociális munkások által átlagosan kezelendő esetszámok növekedése 

negatív hatást gyakorolhat az egyes esetek megfelelő értékelésével kapcsolatos 

képességeikre), valamint arról, hogy a felügyeleti jogot érintő eljárásokkal kapcsolatos 

döntések mentesek legyenek mindenféle túlzott jogi és politikai nyomástól, ezenkívül 

magánfelek, például örökbeadással foglalkozó ügynökségek pénzügyi érdekei se 

befolyásolják azokat; 

14. a képviselők úgy vélik, hogy ha a szociális munkások több ügyet kezelnek, akkor kevésbé 

alaposan tudják kivizsgálni azokat, ami az időbeli korlátokkal és a szociális munkások 

esetleges büntetőjogi felelősségével kombinálva a gondatlanságból vér szerinti szüleiknél 

hagyott gyermekek felfedett eseteinél, az örökbefogadás irányába mozdíthatja a szociális 

munkások döntéseit; 
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15. a szociális munkásokat és a gyermekelhelyezési ügyekben közreműködő egyéb 

tisztviselőket, például a rendőröket, valamint az érintett ügyvédeket megfelelő erőforrásokkal 

kell ellátni és alaposabb képzésben kell részesíteni a szülői hozzájárulás nélküli 

örökbefogadással kapcsolatos specifikus kérdésekről az egész országban a feltételek és 

eljárások harmonizálása érdekében, különösen ha nem egyesült királyságbeli családok az 

érintettek; 

16. a bizottság fel kívánja hívni a figyelmet arra, hogy a szülői hozzájárulás nélküli 

örökbefogadásra vonatkozó határozat indoklásának mérlegelése során egyre nagyobb a 

szubjektív értelmezés kockázata, amely az 1998. évi emberi jogi törvény hatályon kívül 

helyezése miatt alakulhat ki; az emberi jogok európai egyezménye (EJEE) (vagyis a 

gyermekek méltányos eljáráshoz való joga és a családi élet tiszteletben tartásának joga) a 

továbbiakban nem fog alapul szolgálni a bíróságok és a helyi önkormányzatok 

döntéshozatalához; 

17. a kezdetektől és a gondozásba vételi eljárások valamennyi szakaszában átfogóbb ingyenes 

jogsegélyrendszereket, valamint független jogi tanácsadást és képviseletet kell biztosítani a 

társadalmi-gazdasági diszkrimináció minden fajtájának megakadályozása céljából;  felszólítja 

a tagállamokat, hogy védjék az eljárásban érintett és más tagállam polgáraiként részt vevő 

rokonok jogait, ideértve a jogi segítségnyújtást, ügyvédek és családjogi csoportok bevonását, 

a tolmácsolás biztosítását és a meghallgatásokról történő tájékoztatást, valamint az ügy 

minden releváns dokumentumához való hozzáférést; 

18. a bizottság alapvető fontosságúnak tartja, hogy a szülők az eljárás minden egyes 

pillanatában és szakaszában tisztában legyenek vele, mi forog kockán; többek között 

megfelelő időben tájékoztatni kell őket arról, ha a szociális szolgálatok örökbefogadási eljárás 

indítását tervezik; semmilyen papírt nem szabad anélkül aláírniuk, hogy megértenék, milyen 

következményekkel jár, különösen, ha örökbefogadáshoz való hozzájárulásról van szó;  

19. a gondozásba vételi eljárásban érintett nemzeti hatóságoknak és a jótékonysági 

szervezeteknek gondoskodniuk kell arról, hogy a szülők alaposabb tájékoztatást kapjanak már 

az eljárás kezdetétől fogva, megfelelő támogatást biztosítva az olvasási nehézségekkel 

küszködő szülők számára, például magyarázzák el nekik azokat a jogi eljárásokat, amelyek 

rájuk várnak, azokat a döntéseket, amelyeket meghozhatnak a gyermek jövőjével 

kapcsolatban, és ezeknek a döntéseknek az esetleges következményeit, különös tekintettel az 

1989. évi gyermekvédelmi törvény 20. cikkével kapcsolatos esetekre;  

20. amennyiben a szülők első nyelve nem az angol, gondoskodni kell arról, hogy a saját 

nyelvükön, vagy egy olyan nyelven, amelyet tökéletesen értenek, megkapjanak minden 

szükséges információt a meghozandó döntésekről és azok következményeiről; az ezen cél felé 

vezető út első lépéseként a telefonos ügyfélszolgálatot – amennyiben lehetséges – több 

nyelven is elérhetővé kell tenni;  

21. a 20. szakaszra vonatkozóan megfelelő intézkedéseket kell hozni annak megelőzése 

érdekében, hogy a vér szerinti szülők által önként vállalt tervezett ideiglenes intézkedést, 

melynek lényege, hogy még egy esélyt ad és így a gyerek jobb családi körülmények közé 

történő hazatérését célozza, végül a család egysége ellen fordítsák és egy nem kívánt 

örökbefogadási eljárás elindítója legyen; 

22. a képviselők úgy vélik, hogy a nevelőszülőknél való elhelyezés, és még inkább a 20. 
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szakasz szerinti önkéntes esetekben a szülőknek jogot kell biztosítani arra – ami nagy 

valószínűség szerint a gyermek önbecsülésére is pozitív hatással van –, hogy az elhelyezés 

idején minimális kapcsolatot ápolhassanak a gyermekkel, hogy megmutathassák neki, hogy 

nem hagyták el őt, hanem épp ellenkezőleg, a szülők azért harcolnak, hogy visszaszerezzék a 

felügyeletet; 

23. a bizottság felszólítja a tagállamokat, hogy javítsák a szülők és gyermekeik közötti 

találkozók minőségét, és tegyenek erőfeszítéseket annak érdekében, hogy az összes érintett 

teljes mértékben tisztában legyen a folyamatban lévő tárgyalásokkal és a szülői 

látogatásokkal; 

24. a gondozásba vételi eljárások időtartamát (jelenleg legfeljebb 26 hét) a minimumnak kell 

tekinteni az egyes esetek megfelelő kezelésének lehetővé tételére és annak biztosítására, hogy 

mind a gyermek szülei, mind pedig rokonai vagy a család barátai elegendő időt kapjanak arra, 

hogy megtegyék javaslataikat (például arra nézve, hogy ki lehetne a gyermek gondviselője) 

vagy bármilyen szükséges változtatásra, ami például lehetővé tenné számukra, hogy kellő 

időben a gyermek gondviselőjének jelentkezzenek, mielőtt az örökbefogadást véglegesnek 

nyilvánítanák; a bizottság úgy véli, hogy tekintettel az örökbefogadási eljárások 

visszafordíthatatlanságára, a jelenlegi időkorlát elhamarkodott döntésekhez vezet és csökkenti 

a hatékony lehetőségek – úgymint a nagycsaládon belüli ideiglenes vagy végleges 

megoldások – számát;  

25. a bizottság felhívja a tagállamokat, hogy a családon belüli erőszak, az alkohollal vagy 

kábítószerrel való visszaélés olyan áldozatainak, akiktől gyermeküket elvették, adjanak 

ésszerű esélyt a teljes gyógyulásra, mielőtt a bíróság az örökbefogadásról végleges döntést 

hozna; 

26. a gondozásba vételi eljárásban érintett hatóságoknak gondoskodniuk kell arról, hogy 

támogassák azokat a szülőket, akik akár gyermekként, akár felnőttként családon belüli 

erőszak áldozataivá váltak, vagy akik maguk is nevelőszülők mellett nőttek fel; . 

semmiképpen sem szabad a családon belüli erőszak áldozataira automatikusan úgy tekinteni, 

hogy különös kockázatot jelentenek saját gyermekeik jövőbeli lelki egészségére nézve; el kell 

kerülni, hogy a gyermekeik feletti felügyeleti jog végleges megvonásával az áldozattá válás 

bármilyen formában megismétlődjön, különösen a bántalmazott nők esetében; 

27. a szociális szolgálatoknak gondoskodniuk kell az azonos kultúrából származó lehetséges 

nevelő családok előzetes azonosításáról, ahol a gyermek gondozás céljából elhelyezhető, és a 

gyermek mindenek felett álló érdekét szolgálva részesítsék előnyben az ilyen családoknál 

történő elhelyezést, hiszen a gyermeknek lehetővé kell tenni, hogy megtarthassa anyanyelvét 

és rendszeresen kommunikálhasson azon; megfelelő láthatási jogot kell biztosítani a vér 

szerinti szülők számára, és a vér szerinti szülők közös nyelvükön történő látogatási jogának 

útjában álló minden akadályt fel kell számolni; 

28. előnyben kell részesíteni azokat a megoldásokat, amelyek lehetővé teszik, hogy a 

testvérek együtt maradjanak; ha ilyen megoldás nem lehetséges, akkor minden lehetséges 

intézkedést meg kell tenni annak elkerülése érdekében, hogy a testvéreket véglegesen 

elválasszák egymástól; 

29. a szociális szolgálatoknak nem csak a gyermek érkezése előtt kell a nevelő vagy 

örökbefogadó családot is ellenőrizniük és értékelniük, hanem később, a gyermek új 
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környezetbe történő beilleszkedését is értékelni kell; 

30. a bizottság támogatná az Európai Bizottság által összeállított útmutatások tervezetét az 

„integrált gyermekvédelmi rendszerekben folytatott egyeztetésről és együttműködésről”1, 

amelyet minden érintett szolgálatnak szem előtt kellene tartania a gondozásba vételi eljárás 

minden egyes szakasza során; 

31. releváns statisztikát kell összegyűjteni annak érdekében, hogy jobban áttekinthessük 

nemcsak a hozzájárulás nélküli örökbefogadásokkal és a kétnemzetiségű ügyekkel 

kapcsolatos kérdéseket, hanem általánosabban véve a családjogi törvényt, beleértve mind a 

jövedelemszintek, mind a nemzetközi dimenzió szerinti bontást, lehetővé téve az általános 

helyzet és tendenciák, illetve az EU tagállamai közötti összehasonlítást; 

 

 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/2015_forum_roc_background_en.pdf  

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/2015_forum_roc_background_en.pdf

