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Θέμα: Αναφορά 0363/2011, της Barbara Anna Blaszak, πολωνικής ιθαγένειας, 
σχετικά με εικαζόμενες αυθαίρετες ενέργειες και διακρίσεις λόγω ιθαγένειας 
από την ολλανδική Υπηρεσία Κοινωνικής Μέριμνας Παίδων και Νέων

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα, κάτοικος Κάτω Χωρών παλαιότερα, έχει λάβει από ολλανδικό δικαστήριο 
την επιμέλεια του παιδιού της ίδιας και του ολλανδού πρώην συντρόφου της. Ο πατέρας του 
παιδιού έχει δικαίωμα επίσκεψης. Αφού επιχείρησαν και οι δύο γονείς να απαγάγουν το παιδί, 
ενέργεια εξαιτίας της οποίας η αναφέρουσα συνελήφθη στο Arnhem και φυλακίσθηκε για 
σύντομο χρονικό διάστημα, η υπόθεση εκκρεμεί τώρα ενώπιον ολλανδικού δικαστηρίου ενώ 
έχει διαταχθεί η απομάκρυνση του παιδιού από τους γονείς του. Η αναφέρουσα που μπορεί 
να έχει επικοινωνία με το παιδί υπό επίβλεψη μία φορά την εβδομάδα ισχυρίζεται ότι η 
ολλανδική Υπηρεσία Κοινωνικής Μέριμνας Παίδων και Νέων απαιτεί από την ίδια να μιλά 
με το παιδί στα ολλανδικά, κάτι που η ίδια θεωρεί διάκριση λόγω ιθαγένειας. Η αναφέρουσα, 
η οποία δεν μπορεί να γνωρίζει ποια έκβαση θα έχει η υπόθεση, ζητεί ως εκ τούτου από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να τη βοηθήσει τόσο στη θεωρία όσο και στην πράξη.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 8 Ιουλίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Σεπτεμβρίου 2011

Στην αναφέρουσα, η οποία ήταν παλαιότερα κάτοικος των Κάτω Χωρών, ανατέθηκε από 
ολλανδικό δικαστήριο η κηδεμονία του παιδιού της ιδίας και του ολλανδού πρώην συντρόφου 
της, ενώ στον πατέρα του παιδιού παραχωρήθηκε δικαίωμα επικοινωνίας. Αφού επιχείρησαν 
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και οι δύο γονείς να απαγάγουν το παιδί, ενέργεια εξαιτίας της οποίας η αναφέρουσα 
συνελήφθη στο Arnhem και φυλακίσθηκε για σύντομο χρονικό διάστημα, η υπόθεση 
εκκρεμεί τώρα ενώπιον ολλανδικού δικαστηρίου ενώ έχει διαταχθεί η απομάκρυνση του 
παιδιού από τους γονείς του. Η αναφέρουσα που μπορεί να έχει επικοινωνία με το παιδί υπό 
επίβλεψη μία φορά την εβδομάδα ισχυρίζεται ότι η ολλανδική Υπηρεσία Κοινωνικής 
Μέριμνας Παίδων και Νέων απαιτεί από την ίδια να μιλά με το παιδί στα ολλανδικά, κάτι που 
η ίδια θεωρεί διάκριση λόγω ιθαγένειας. Η αναφέρουσα, η οποία δεν μπορεί να γνωρίζει ποια 
έκβαση θα έχει η υπόθεση, ζητεί ως εκ τούτου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να τη 
βοηθήσει τόσο στη θεωρία όσο και στην πράξη.
Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Σύμφωνα με τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Συνθήκη για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν διαθέτει εκείνες τις γενικές εξουσίες που 
θα της επέτρεπαν να παρεμβαίνει στα κράτη μέλη στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων. 
Δύναται να παρέμβει μόνον εφόσον προκύπτει ζήτημα που άπτεται του δικαίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με το άρθρο 51, παράγραφος 1, του Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι διατάξεις του Χάρτη απευθύνονται στα κράτη 
μέλη μόνο όταν αυτά εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης.

Το δίκαιο της ΕΕ όπως έχει σήμερα (και κυρίως ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 
(«κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙ») διέπει μόνο ζητήματα δικαιοδοσίας, αναγνώρισης και επιβολής 
υφιστάμενων αποφάσεων σε άλλο κράτος μέλος, καθώς και τις διαδικασίες επιστροφής σε 
περίπτωση απαγωγής παιδιών. Η παραχώρηση δικαιωμάτων κηδεμονίας ή επίσκεψης και οι 
συμφωνίες για την άσκησή τους δεν διέπονται από τη νομοθεσία της ΕΕ, αλλά από την 
εθνική νομοθεσία. Συνεπώς, αναφορικά με το ζήτημα που περιγράφεται στην αναφορά, 
εναπόκειται στα κράτη μέλη και μόνο να διασφαλίζουν ότι τηρούν τις υποχρεώσεις τους όσον 
αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα – όπως απορρέουν από διεθνείς συμφωνίες (όπως η 
Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού) και από την εσωτερική νομοθεσία τους. 

Όσον αφορά την απόφαση των ολλανδικών αρχών που επιβάλλει ότι στις υπό επίβλεψη 
συναντήσεις πρέπει να χρησιμοποιείται η ολλανδική γλώσσα, η Επιτροπή έχει λάβει γραπτές 
παρατηρήσεις για παρόμοιες υποθέσεις στη Γερμανία που υπέβαλαν οι γερμανικές αρχές 
τόσο στην Επιτροπή Αναφορών1, όσο και στην Επιτροπή.

Στις παρατηρήσεις αυτές επισημαίνεται ότι είναι κατανοητό να ασκείται το δικαίωμα 
επίσκεψης υπό επίβλεψη προκειμένου να προστατευθεί ένα παιδί από τον κίνδυνο απαγωγής, 
αρνητικών επιρροών κ.λπ. Σε μια τέτοια περίπτωση, η επιβολή της αποκλειστικής χρήσης 
μιας επίσημης γλώσσας του κράτους μέλους μπορεί να θεωρηθεί ένα ακόμη μέτρο 
προστασίας των συμφερόντων του παιδιού. 

Δεδομένου ότι αυτές οι παρατηρήσεις μπορεί να θεωρηθούν σχετικές με το πλαίσιο της 
παρούσας αναφοράς, η υποχρέωση χρησιμοποίησης της ολλανδικής γλώσσας σε περιπτώσεις 
επισκέψεων τις οποίες οργανώνει και παρακολουθεί η ολλανδική Υπηρεσία Κοινωνικής 
Μέριμνας Παίδων και Νέων θα μπορούσε να είναι δικαιολογημένη βάσει αντικειμενικών 
σκέψεων και να είναι ανεξάρτητη από την ιθαγένεια των ενδιαφερόμενων προσώπων και 
ανάλογη με την επίτευξη ενός νόμιμου σκοπού, δηλαδή της προστασίας των συμφερόντων 
του παιδιού, ιδίως στο συγκεκριμένο πλαίσιο των προηγουμένων αποπειρών απαγωγής του 
                                               
1 Αναφορά 38/2006.
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παιδιού.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, θα είναι ιδιαιτέρως χρήσιμο για όλες τις πλευρές εάν οι τοπικές 
δημόσιες υπηρεσίες είναι σε θέση να προσφέρουν ad hoc υπηρεσίες διερμηνείας.

4. Απάντηση της Επιτροπής (αναθ.), που ελήφθη στις 28 Σεπτεμβρίου 2013

Μετά την υποβολή εκ μέρους της αναφέρουσας πρόσθετων στοιχείων στις 24 Απριλίου 2012, 
η Επιτροπή Αναφορών αποφάσισε να ανοίξει εκ νέου την υπόθεση της παρούσας αναφοράς. 
Με τα έγγραφα και την επιστολή που απέστειλε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η αναφέρουσα 
εμφανίζεται να ενημερώνει την επιτροπή Αναφορών σχετικά με τις δύο αστικές υποθέσεις 
που εκδικάζονται στο Άμστερνταμ.  Η πρώτη υπόθεση αφορά το αίτημα του πρώην 
συντρόφου της να της στερήσει τα γονικά της δικαιώματα. Η δεύτερη αφορά το δικό της 
αίτημα περί καθορισμού σχεδίου γονικής μέριμνας.

Από τα επισυναπτόμενα έγγραφα προκύπτει ότι τα ζητήματα που εξετάζονται στις 
διαδικασίες εμπίπτουν μάλλον στο πεδίο αρμοδιότητας των κρατών μελών.

Το δίκαιο της ΕΕ όπως έχει σήμερα (και κυρίως ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 
(«κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙ») διέπει μόνο ζητήματα δικαιοδοσίας, αναγνώρισης και επιβολής 
υφιστάμενων αποφάσεων σε άλλο κράτος μέλος, καθώς και τις διαδικασίες επιστροφής σε 
περίπτωση απαγωγής παιδιών. Η παραχώρηση δικαιωμάτων κηδεμονίας ή επίσκεψης και οι 
συμφωνίες για την άσκησή τους δεν διέπονται από τη νομοθεσία της ΕΕ, αλλά από την 
εθνική νομοθεσία. Συνεπώς, αναφορικά με το ζήτημα που περιγράφεται στην αναφορά, 
εναπόκειται στα κράτη μέλη και μόνο να διασφαλίζουν ότι τηρούν τις υποχρεώσεις τους όσον 
αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα - όπως απορρέουν από διεθνείς συμφωνίες (όπως η 
Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού) και από την εσωτερική νομοθεσία τους. 

Με βάση τις παρεχόμενες από την αναφορά πληροφορίες και σύμφωνα με την προηγούμενη 
ανακοίνωση, η Επιτροπή δεν δύναται να συνεχίσει την εξέταση της εν λόγω υπόθεσης διότι 
το θέμα δεν εμπίπτει στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της.

Η αιτούσα μπορεί να ζητήσει έννομη προστασία σε εθνικό επίπεδο μέσω των αρμόδιων 
εθνικών αρχών, όπως ο διαμεσολαβητής1 ή στα δικαστήρια. Για πληροφορίες σχετικά με το 
πως μπορεί να επιτύχει την ικανοποίηση των αξιώσεών της στο κράτος μέλος καταγωγής της, 
η αναφέρουσα μπορεί να συμβουλευτεί το τμήμα για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην 
Ευρωπαϊκή Πύλη για τη Δικαιοσύνη2 (European e-Justice Portal).   

Επιπλέον, οποιοσδήποτε ή οποιαδήποτε θεωρεί πως έχουν παραβιασθεί τα θεμελιώδη 
δικαιώματά του ή δικαιώματά της, όπως αυτά κατοχυρώνονται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μπορεί να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης (Council of Europe, 67075 
Strasbourg Cedex, France3). Το Δικαστήριο εντούτοις μπορεί να εξετάσει μια προσφυγή μόνο 
εφόσον έχουν εξαντληθεί όλα τα ένδικα μέσα σε εθνικό επίπεδο.

                                               
1 http://www.nationaleombudsman.nl/
2 https://e-justice.europa.eu/content_fundamental_rights-176-en.do
3 http://www.echr.coe.int/ECHR


