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Valcheva / Babanarakis

Pers en Voorlichting

Het begrip „omgangsrecht” omvat het recht van grootouders op omgang met hun
kleinkinderen

Neli Valcheva, die de Bulgaarse nationaliteit heeft, is de grootmoeder aan moederszijde van een in
2002 geboren minderjarig kind. Sinds de scheiding van zijn ouders woont het kind gewoonlijk in
Griekenland bij zijn vader, die de Griekse nationaliteit heeft. De grootmoeder wenst een
omgangsrecht te verkrijgen. Daar zij meent dat het voor haar niet mogelijk is een volwaardig
contact met haar kleinzoon te onderhouden, heeft zij, na de Griekse autoriteiten tevergeefs om
hulp te hebben gevraagd, de Bulgaarse rechter verzocht om een regeling vast te stellen voor de
uitoefening van haar recht op omgang met haar kleinkind. Zij heeft verzocht het kind bepaalde
weekenden van elke maand te zien en het kind twee keer per jaar één of twee weken tijdens zijn
vakanties bij haar te laten verblijven. De Bulgaarse rechterlijke instanties hebben het verzoek in
eerste en tweede aanleg afgewezen wegens onbevoegdheid omdat een Unieverordening
(Brussel II bis-verordening)1 bepaalt dat de gerechten van de lidstaat van de gewone verblijfplaats
van het kind bevoegd zijn (in het onderhavige geval zijn dat de Griekse gerechten).
De Varhoven kasatsionen sad (cassatierechter, Bulgarije), die in laatste instantie werd
aangezocht, meent dat voor de bepaling welk gerecht bevoegd is, van wezenlijk belang is te
vernemen of de Brussel II bis-verordening al dan niet van toepassing is op het omgangsrecht van
grootouders.
In zijn arrest van vandaag stelt het Hof van Justitie om te beginnen vast dat het begrip
„omgangsrecht” in de zin van de Brussel II bis-verordening autonoom moet worden uitgelegd. Na
in herinnering te hebben gebracht dat deze verordening van toepassing is op alle beslissingen
betreffende ouderlijke verantwoordelijkheid en dat het „omgangsrecht” als prioriteit wordt
beschouwd, wijst het Hof erop dat de Uniewetgever ervoor heeft gekozen het aantal personen dat
ouderlijke verantwoordelijkheid kan uitoefenen of een omgangsrecht kan genieten, niet te
beperken. Volgens het Hof ziet het begrip „omgangsrecht” dus niet alleen op het recht van ouders
op omgang met hun kind, maar ook op dat van andere personen ten aanzien van wie het van
belang is dat dit kind persoonlijke betrekkingen met hen onderhoudt.
Het Hof preciseert tevens dat in het belang van het kind, en om te vermijden dat door verschillende
rechterlijke instanties conflicterende maatregelen worden getroffen, een en dezelfde rechterlijke
instantie, in beginsel de rechterlijke instantie van de gewone verblijfplaats van het kind, uitspraak
dient te doen over de omgangsrechten.

NOTA BENE: De prejudiciële verwijzing biedt de rechterlijke instanties van de lidstaten de mogelijkheid, in
het kader van een bij hen aanhangig geding aan het Hof vragen te stellen over de uitlegging van het recht
van de Unie of over de geldigheid van een handeling van de Unie. Het Hof beslecht het nationale geding
niet. De nationale rechterlijke instantie dient het geding af te doen overeenkomstig de beslissing van het Hof.
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Verordening (EG) nr. 2201/2003 van de Raad van 27 november 2003betreffende de bevoegdheid en de erkenning en
tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en tot intrekking van
Verordening (EG) nr. 1347/2000 (PB 2003, L 338, blz. 1).
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Deze beslissing bindt op dezelfde wijze de andere nationale rechterlijke instanties die kennis dienen te
nemen van een soortgelijk probleem.

Voor de media bestemd niet-officieel stuk, dat het Hof van Justitie niet bindt.
De volledige tekst van het arrest is op de dag van de uitspraak te vinden op de website CURIA.
Contactpersoon voor de pers: Stefaan Van der Jeught  (+352) 4303 2170
Beelden van de uitspraak van het arrest zijn beschikbaar via "Europe by Satellite"  (+32) 2 2964106
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