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Tárgy: Barbara Anna Blaszak lengyel állampolgár által benyújtott 0363/2011. számú 
petíció a holland gyermek- és ifjúságvédelmi hivatal állítólagos önkényes 
intézkedéseiről és az állampolgárság alapján történő hátrányos 
megkülönböztetésről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója korábban Hollandiában rendelkezett lakóhellyel. Egy holland bíróság a 
petíció benyújtójának ítélte a volt élettársával közös gyermeke fölötti szülői felügyeleti jogot, 
a gyermek apja pedig láthatási jogot kapott. Miután mindkét fél kölcsönösen megpróbálta 
jogellenesen elvinni a gyermeket – amellyel kapcsolatban a petíció benyújtóját Arnhemben 
őrizetbe vették és rövid időre letartóztatásba helyezték –, az ügy egy holland bíróság elé 
került, a gyermeket pedig állami gondozásba vették. A petíció benyújtója, aki felügyelet 
mellett hetente látogatja gyermekét, azt állítja, hogy a holland gyermek- és ifjúságvédelmi 
hivatal azt követeli, hogy hollandul beszéljen gyermekével, amit a petíció benyújtója 
állampolgárság alapján történő hátrányos megkülönböztetésnek tekint. A petíció benyújtója 
bizonytalan az ügy kimenetelével kapcsolatban, ezért ügyében az Európai Parlament 
segítségét kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 8 július 2011 Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. szeptember 30.
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A petíció benyújtója korábban Hollandiában rendelkezett lakóhellyel. Egy holland bíróság a 
petíció benyújtójának ítélte a volt élettársával közös gyermeke fölötti szülői felügyeleti jogot, 
a gyermek apja pedig láthatási jogot kapott. Miután mindkét fél kölcsönösen megpróbálta 
jogellenesen elvinni a gyermeket – amellyel kapcsolatban a petíció benyújtóját Arnhemben 
őrizetbe vették és rövid időre letartóztatásba helyezték –, az ügy egy holland bíróság elé 
került, a gyermeket pedig állami gondozásba vették. A petíció benyújtója, aki felügyelet 
mellett hetente látogatja gyermekét, azt állítja, hogy a holland gyermek- és ifjúságvédelmi 
hivatal azt követeli, hogy hollandul beszéljen gyermekével, amit a petíció benyújtója 
állampolgárság alapján történő hátrányos megkülönböztetésnek tekint. A petíció benyújtója 
bizonytalan az ügy kimenetelével kapcsolatban, ezért ügyében az Európai Parlament 
segítségét kéri.
A Bizottság észrevételei a petícióval kapcsolatban

Az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 
értelmében az Európai Bizottság nem rendelkezik általános hatáskörrel ahhoz, hogy 
beavatkozzon az alapvető jogok állítólagos megsértésével kapcsolatos esetekbe. Erre csak 
akkor volna lehetősége, ha a kérdés az európai uniós jogot is érintené. Az Európai Unió 
Alapjogi Chartája 51. cikkének (1) bekezdése szerint a Charta rendelkezései csak az uniós jog 
végrehajtása tekintetében kötik a tagállamokat.

Az uniós jog jelenlegi állapotában (különös tekintettel a 2201/2003/EK, ún. Brüsszel IIa. 
rendeletre) csupán a joghatóságot, a meglévő határozatok másik tagállamban történő 
elismerését és végrehajtását, valamint a jogellenesen külföldre vitt gyermekek 
visszaszolgáltatási eljárásait érintő kérdéseket szabályozza. A szülői felügyeleti jog, illetve a 
láthatási jog megítélését, valamint az említett jogok gyakorlására vonatkozó rendelkezéseket 
ugyanakkor nem az uniós jog, hanem a nemzeti jog szabályozza. Ezért a petícióban 
hivatkozott ügyben egyedül a tagállamokra hárul annak biztosítása, hogy tiszteletben tartják 
az alapvető jogokra vonatkozó, nemzetközi egyezményekből (például a gyermek jogairól 
szóló ENSZ-egyezményből) és saját nemzeti jogszabályaikból fakadó kötelezettségeiket. 

Ami a holland hatóságok azzal kapcsolatos határozatát illeti, hogy a felügyelet mellett 
megvalósuló látogatásoknak hollandul kell zajlaniuk, a Bizottság írásbeli észrevételekre tett 
szert hasonló németországi esetekről, amelyeket a német hatóságok nyújtottak be a Petíciós 
Bizottsághoz1 és az Európai Bizottsághoz.

Ezen észrevételekben foglaltak szerint elképzelhető, hogy a láthatási jog gyakorlására azért 
kerül sor felügyelet mellett, hogy megvédjék a gyermeket a jogellenes elvitel kockázatától, a 
negatív hatásoktól stb. Ilyen esetben annak elrendelése, hogy kizárólag a tagállam hivatalos 
nyelvét lehet használni, a gyermek érdekeinek védelmét szolgáló további intézkedésnek 
tekinthető. 

Figyelembe véve, hogy ezek az észrevételek a szóban forgó petíció szempontjából is 
lényegesek lehetnek, a holland nyelv kötelező használata a holland gyermek- és 
ifjúságvédelmi hivatal által szervezett és felügyelt találkozókon akár objektív 
megfontolásokkal is indokolható, elkülönülhet az érintett személyek állampolgárságától, 
valamint arányos lehet azon jogos cél elérése szempontjából, hogy megvédjék a gyermek 
alapvető érdekeit, különösen egy olyan helyzetben, ahol a korábbiakban többször is 
                                               
1 A 38/2006. számú petíció
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megpróbálkoztak a gyermek jogellenes elvitelével.

Ilyen körülmények között valamennyi fél számára segítséget jelentene, ha a helyi 
közszolgálatok eseti alapon tolmácsolást tudnának biztosítani.

4. A Bizottságtól kapott válasz (REV.): 2013. szeptember 28.

Miután a petíció benyújtója 2012. április 24-én újabb dokumentumokat nyújtott be, a Petíciós 
Bizottság a petíció újbóli megnyitásáról határozott. Az Európai Parlamentnek küldött 
dokumentumok és levél révén a petíció benyújtója két – amszterdami bíróság előtt – függőben 
levő polgári peres eljárásról tájékoztatja az Európai Parlamentet. Az első eljárás a korábbi 
élettárs által benyújtott – a szülői jogoktól való megfosztásra irányuló – kérelemre 
vonatkozik. A második tárgya a petíció benyújtója által benyújtott – a szülői felügyelet 
megosztására vonatkozó – kérelem.

A csatolt dokumentumokból kitűnik, hogy az eljárások tárgyát képező kérdések tagállami 
hatáskörbe tartoznak.

Az uniós jog jelenlegi állapotában (különös tekintettel a 2201/2003/EK, ún. Brüsszel IIa. 
rendeletre) csupán a joghatóságot, a meglévő határozatok másik tagállamban történő 
elismerését és végrehajtását, valamint a jogellenesen külföldre vitt gyermekek 
visszaszolgáltatási eljárásait érintő kérdéseket szabályozza. A felügyeleti vagy láthatási jog 
megadását és gyakorlását nem az uniós jog, hanem tagállami jogszabályok rendezik. Ezért a 
petícióban hivatkozott ügyben egyedül a tagállamokra hárul annak biztosítása, hogy 
tiszteletben tartsák az alapvető jogokra vonatkozó, nemzetközi egyezményekből (például a 
gyermek jogairól szóló ENSZ-egyezményből) és saját nemzeti jogszabályaikból fakadó 
kötelezettségeiket. 

A petícióban említett tények alapján – és korábbi közleményével összhangban – a Bizottság 
nem folytathatja az ügy vizsgálatát, mivel az hatáskörén kívül esik.

A petíció benyújtója nemzeti szinten az illetékes nemzeti hatóságokhoz, például az 
ombudsmanhoz1 vagy a bírósághoz fordulhat jogorvoslatért. A petíció benyújtója a 
tagállamára vonatkozó jogorvoslattal kapcsolatos tájékoztatást az európai igazságügyi portál 
alapvető jogokkal foglalkozó részében talál2. 

Ezenkívül bárki, aki úgy véli, hogy az Emberi Jogok Európai Egyezménye által garantált 
jogai vagy szabadságai sérültek, panaszt nyújthat be az Emberi Jogok Európai Bíróságánál 
(Council of Europe, 67075 Strasbourg Cedex, France3). Az említett bíróság azonban csak 
akkor foglalkozik egy üggyel, ha már az összes nemzeti jogorvoslati lehetőséget kimerítették.

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


