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Tema: Peticija Nr. 0363/2011 dėl Nyderlandų vaikų ir paauglių gerovės tarnybos 
tariamai savavališkų veiksmų ir diskriminacijos dėl pilietybės, kurią pateikė 
Lenkijos pilietė Barbara Anna Blaszak

1. Peticijos santrauka

Nyderlanduose anksčiau gyvenusiai peticijos pateikėjai Nyderlandų teismas nustatė jos vaiko, 
kurio ji yra susilaukusi su savo buvusiu partneriu, Nyderlandų piliečiu, globą; tėvui suteikta 
teisė bendrauti su vaiku. Po abiejų šalių mėginimų pagrobti vaiką – dėl to peticijos pateikėja 
buvo suimta Arnheme ir trumpam įkalinta – dabar byla nagrinėjama Nyderlandų teisme, o
vaikas priverstinai atimtas iš tėvų. Peticijos pateikėja, kuriai suteikta teisė kartą per savaitę 
bendrauti su vaiku dalyvaujant stebėtojui, tvirtina, jog Nyderlandų vaikų ir paauglių gerovės 
tarnybos darbuotojai reikalauja, kad ji su vaiku bendrautų olandiškai. Jos nuomone, tai 
diskriminacija dėl pilietybės. Todėl peticijos pateikėja, nebūdama tikra dėl bylos baigties, 
kreipiasi į Europos Parlamentą su prašymu jai padėti – užtarti ir imtis veiksmų.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. liepos 8 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. rugsėjo 30 d.

Nyderlanduose anksčiau gyvenusiai peticijos pateikėjai Nyderlandų teismas nustatė jos vaiko, 
kurio ji yra susilaukusi su savo buvusiu partneriu, Nyderlandų piliečiu, globą; tėvui suteikta 
teisė bendrauti su vaiku. Po abiejų šalių mėginimų pagrobti vaiką – dėl to peticijos pateikėja 
buvo suimta Arnheme ir trumpam įkalinta – dabar byla nagrinėjama Nyderlandų teisme, o 
vaikas priverstinai atimtas iš tėvų. Peticijos pateikėja, kuriai suteikta teisė kartą per savaitę 
bendrauti su vaiku dalyvaujant stebėtojui, tvirtina, jog Nyderlandų vaikų ir paauglių gerovės 
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tarnybos darbuotojai reikalauja, kad ji su vaiku bendrautų olandiškai. Jos nuomone, tai 
diskriminacija dėl pilietybės. Todėl peticijos pateikėja, nebūdama tikra dėl bylos baigties, 
kreipiasi į Europos Parlamentą su prašymu jai padėti – užtarti ir imtis veiksmų.
Komisijos pastabos dėl peticijos

Remiantis Europos Sąjungos sutartimi ir Sutartimi dėl Europos Sąjungos veikimo, Europos 
Komisija neturi bendro įgaliojimo kištis į valstybėse narėse priimamus sprendimus 
pagrindinių teisių srityje. Ji gali imtis veiksmų tik kai klausimas susijęs su Europos Sąjungos 
teise. Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 51 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad 
Chartijos nuostatos taikomos valstybėms narėms tik kai jos įgyvendina Sąjungos teisę.

Šiuo metu galiojančiomis ES teisės nuostatomis (ypač Reglamentu (EB) Nr. 2201/2003
(Reglamentas „Briuselis IIa“)) reglamentuojami tik klausimai dėl jurisdikcijos, dėl galiojančių 
teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo kitoje valstybėje narėje ir dėl pagrobtų vaikų 
grąžinimo bylų. Globos teisių ar teisių lankyti ir šių teisių įgyvendinimo tvarka 
reglamentuojama ne ES, o nacionalinės teisės nuostatomis. Taigi, sprendžiant peticijoje 
nurodytą klausimą, pačios valstybės narės turi užtikrinti, kad būtų vykdomos su 
pagrindinėmis teisėmis susijusios jų pareigos, nustatytos tarptautiniais susitarimais (pvz., 
Jungtinių Tautų vaiko teisų konvencija) ir jų vidaus teisės aktais. 

Kalbant apie Nyderlandų institucijų sprendimą, kad per pasimatymus dalyvaujant stebėtojams 
turi būti bendraujama olandų kalba, Komisija gavo rašytinių pastabų apie panašius atvejus 
Vokietijoje, kurias Peticijų komitetui1 ir Komisijai pateikė Vokietijos institucijos.

Šiose pastabose pažymima, jog įmanoma, kad lankymo teisė užtikrinama dalyvaujant 
stebėtojams – taip siekiama apsaugoti vaiką nuo pavojaus būti pagrobtam, patirti neigiamą 
įtaką ir t. t. Tokiu atveju reikalavimas išimtinai vartoti valstybės narės oficialiąją kalbą gali 
būti laikomas papildoma priemone vaiko interesams apsaugoti. 

Atsižvelgiant į tai, kad šios pastabos gali būti svarbios šios peticijos kontekstui, įpareigojimas 
kalbėti olandiškai per pasimatymus, kuriuos rengia Nyderlandų vaikų ir paauglių gerovės 
tarnyba ir kuriuose dalyvauja jos stebėtojai, galėtų būti pagrįstas objektyviomis priežastimis, 
nebūti siejamas su atitinkamų asmenų pilietybe ir proporcingai atitikti siekiamą tikslą –
apginti geriausius vaiko interesus, ypač turint omenyje ypatingas aplinkybes, t. y. ankstesnius 
mėginimus vaiką pagrobti.

Tokiomis aplinkybėmis visoms šalims būtų naudinga, jei vietos viešosios tarnybos turėtų 
galimybę teikti ad hoc vertimo paslaugas.

4. Komisijos atsakymas (REV.), gautas 2013 m. rugsėjo 28 d.

2012 m. balandžio 24 d. peticijos pateikėjai atsiuntus papildomus dokumentus, Peticijų 
komitetas nusprendė atnaujinti šios peticijos nagrinėjimą. Kaip matyti iš Europos Parlamentui 
atsiųstų dokumentų ir laiško, peticijos pateikėja informuoja Peticijų komitetą apie tai, kad 
Amsterdamo teisme ketinama svartyti dvi civilines bylas. Pirmoji byla susijusi su jos buvusio 
partnerio prašymu atimti jai tėvystės teises. Antroji byla susijusi su jos prašymu nustatyti 
tvarką, kurios vaiko atžvilgiu turi laikytis tėvai.
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Peticija Nr. 38/2006.
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Sprendžiant iš pateiktų dokumentų atrodytų, kad proceso metu nagrinėjami klausimai 
priklauso valstybių narių kompetencijai.

Šiuo metu galiojančiomis ES teisės nuostatomis, ypač Reglamentu (EB) Nr. 2201/2003 
(Reglamentas „Briuselis IIa“), reglamentuojami tik klausimai dėl jurisdikcijos, dėl galiojančių 
teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo kitoje valstybėje narėje ir dėl pagrobtų vaikų 
grąžinimo bylų. Globos teisių ar teisių lankyti ir šių teisių įgyvendinimo tvarka 
reglamentuojama ne ES, o nacionalinės teisės nuostatomis. Taigi, sprendžiant peticijoje 
nurodytą klausimą, pačios valstybės narės turi užtikrinti, kad būtų vykdomos su 
pagrindinėmis teisėmis susijusios jų pareigos, nustatytos tarptautiniais susitarimais (pvz., 
Jungtinių Tautų vaiko teisų konvencija) ir jų vidaus teisės aktais. 

Remdamasi peticijoje pateiktais duomenimis ir atsižvelgdama į ankstesnę informaciją, 
Komisija negali nagrinėti šio atvejo, kadangi klausimas nepriklauso jos kompetencijai.

Peticijos pateikėja galėtų mėginti apginti savo teises nacionaliniu lygmeniu – kreipdamasi į 
nacionalines valdžios institucijas, pvz., į ombudsmeną1 arba į teismus. Informacijos apie tai, 
kaip apsiginti savo valstybėje narėje, peticijos pateikėja gali ieškoti Europos e. teisingumo 
portalo pagrindinių teisių skirsnyje2. 

Be to, bet kuris manantis, kad buvo pažeistos jos arba jo teisės ar laisvės, užtikrinamos 
Europos žmogaus teisių konvencija, gali pateikti skundą Europos žmogaus teisių teismui 
(Council of Europe, 67075 Strasbourg Cedex, France3). Tiesa, šis teismas bylą gali nagrinėti 
tik kai būna išnaudotos visos nacionalinės teisių gynimo priemonės.

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


