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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycji 0363/2011, którą złożyła Barbara Anna Blaszak (Polska) 
w sprawie rzekomych arbitralnych działań oraz dyskryminacji ze względu na 
przynależność państwową po stronie holenderskiej służby ds. opieki socjalnej 
nad dziećmi i dorosłymi

1. Streszczenie petycji

Składającej petycję, która uprzednio mieszkała w Holandii, sąd holenderski przyznał opiekę 
nad dzieckiem jej i jej byłego holenderskiego partnera. Ojcu dziecka przyznano prawo do 
kontaktów. Po podejmowanych przez obie strony próbach uprowadzenia dziecka, w związku 
z czym składająca petycję została aresztowana w Arnhem i uwięziona przez krótki okres, 
sprawa toczy się obecnie przed holenderskim sądem, a dziecko zostało przymusowo odebrane 
rodzicom. Składająca petycję, której raz w tygodniu przysługuje wizyta nadzorowana, 
twierdzi, że holenderska służba ds. opieki socjalnej nad dziećmi i dorosłymi wymaga, by 
rozmawiała ona z dzieckiem w języku niderlandzkim. Składająca petycję uznaje to za 
dyskryminację ze względu na przynależność państwową. Dlatego składająca petycję, która 
nie jest pewna wyniku postępowania, zwraca się do Parlamentu Europejskiego o wsparcie jej 
słowem i czynem.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 8 lipca 2011 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 września 2011 r.

Składającej petycję, która uprzednio mieszkała w Holandii, sąd holenderski przyznał opiekę 
nad dzieckiem jej i jej byłego holenderskiego partnera. Ojcu dziecka przyznano prawo do 
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kontaktów. Po podejmowanych przez obie strony próbach uprowadzenia dziecka, w związku 
z czym składająca petycję została aresztowana w Arnhem i uwięziona przez krótki okres, 
sprawa toczy się obecnie przed holenderskim sądem, a dziecko zostało przymusowo odebrane 
rodzicom. Składająca petycję, której raz w tygodniu przysługuje wizyta nadzorowana, 
twierdzi, że holenderska służba ds. opieki socjalnej nad dziećmi i dorosłymi wymaga, by 
rozmawiała ona z dzieckiem w języku niderlandzkim. Składająca petycję uznaje to za 
dyskryminację ze względu na przynależność państwową. Dlatego składająca petycję, która 
nie jest pewna wyniku postępowania, zwraca się do Parlamentu Europejskiego o wsparcie jej 
słowem i czynem.
Uwagi Komisji dotyczące petycji

Traktat o Unii Europejskiej oraz Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej nie upoważniają 
Komisji Europejskiej do podejmowania działań w przypadku domniemanego naruszania praw 
podstawowych w państwie członkowskim. Komisja Europejska może interweniować w takich 
przypadkach jedynie w sytuacji, gdy dotyczą one prawa Unii Europejskiej. Zgodnie z 
postanowieniami art. 51 ust. 1 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej postanowienia 
karty mają zastosowanie do państw członkowskich wyłącznie w zakresie, w jakim stosują one 
prawo Unii.

Przy obecnym stanie prawnym prawo UE (a przede wszystkim rozporządzenie (WE) nr 
2201/2003 („rozporządzenie Bruksela IIa”)) reguluje jedynie kwestie dotyczące jurysdykcji 
oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w innym państwie członkowskim, jak również 
postępowań dotyczących powrotu dziecka w przypadku jego uprowadzenia. Nadawanie 
prawa do sprawowania opieki nad dzieckiem lub prawa do odwiedzin oraz ustalenia w 
zakresie realizacji tych praw regulowane są prawem krajowym, nie zaś prawem UE. A zatem 
w sprawie opisanej w przedmiotowej petycji tylko państwa członkowskie winny zapewnić 
wypełnianie swoich zobowiązań odnośnie do praw podstawowych wynikających zarówno z 
umów międzynarodowych (takich jak Konwencja ONZ o prawach dziecka), jak i z 
ustawodawstwa krajowego. 

Jeżeli chodzi o decyzję władz holenderskich dotyczącą przeprowadzania nadzorowanych 
spotkań w języku niderlandzkim, to Komisja otrzymała pisemne uwagi na temat podobnych 
przypadków w Niemczech zgłaszanych przez władze niemieckie do Komisji Petycji1, jak 
również do Komisji Europejskiej.

Zgodnie z tymi uwagami nie można wykluczyć, że prawo do odwiedzin wykonuje się pod 
nadzorem, aby chronić dziecko przed ryzykiem uprowadzenia, negatywnym wpływem itd. W 
takim wypadku wymaganie użycia wyłącznie języka urzędowego państwa członkowskiego 
może zostać uznane za dodatkowy środek ochrony interesu dziecka. 

Zakładając, że uwagi te mogą znajdować zastosowanie w kontekście tej petycji, obowiązek 
używania języka niderlandzkiego w trakcie wizyt nadzorowanych i organizowanych przez 
holenderską służbę ds. opieki socjalnej nad dziećmi i dorosłymi może być uzasadniony 
względami obiektywnymi i niezależny od przynależności państwowej odnośnych osób, a 
także proporcjonalny w kontekście osiągnięcia słusznego celu, jakim jest ochrona najlepszego 
interesu dziecka, w szczególności z uwagi na wspomniane poprzednie próby jego 
uprowadzenia.
                                               
1 Petycja 38/2006.
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W takich okolicznościach wszystkie strony skorzystałyby, gdyby lokalne służby użyteczności 
publicznej mogły zapewnić usługę tłumaczenia ad hoc.

4. Odpowiedź Komisji (REV) otrzymana dnia 28 sierpnia 2013 r.

Po przedstawieniu przez składającą petycję dodatkowych dokumentów w dniu 24 kwietnia 
2012 r. Komisja Petycji postanowiła wznowić sprawę. Z dokumentów i pisma skierowanych 
do Parlamentu Europejskiego wynikałoby, że składająca petycję powiadamia Komisję Petycji 
o dwóch toczących się sprawach przed sądem w Amsterdamie. Pierwsza sprawa dotyczy 
wniosku jej byłego partnera o pozbawienie jej praw rodzicielskich. Druga dotyczy jej 
wniosku o ustalenie opieki nad dzieckiem.

Z załączonych dokumentów wynikałoby, że kwestie rozpatrywane w ww. postępowaniach 
wchodzą w zakres kompetencji państw członkowskich.

Przy obecnym stanie prawnym prawo UE (a przede wszystkim rozporządzenie (WE) nr 
2201/2003 („rozporządzenie Bruksela IIa”)) reguluje jedynie kwestie dotyczące jurysdykcji 
oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w innym państwie członkowskim, jak również 
postępowań dotyczących powrotu dziecka w przypadku jego uprowadzenia. Nadawanie 
prawa do sprawowania opieki nad dzieckiem lub prawa do odwiedzin oraz ustalenia w 
zakresie realizacji tych praw regulowane są prawem krajowym, nie zaś prawem UE. A zatem 
w sprawie opisanej w przedmiotowej petycji tylko państwa członkowskie winny zapewnić 
wypełnianie swoich zobowiązań odnośnie do praw podstawowych wynikających zarówno z 
umów międzynarodowych (takich jak Konwencja ONZ o prawach dziecka), jak i z 
ustawodawstwa krajowego. 

W oparciu o informacje zawarte w petycji oraz zgodnie z poprzednią odpowiedzią w tej 
sprawie Komisja nie może dalej rozpatrywać tej sprawy, gdyż wykracza ona poza jej 
kompetencję.

Składająca petycję może dochodzić roszczeń na poziomie krajowym za pośrednictwem 
właściwych organów krajowych, takich jak rzecznik praw obywatelskich1 lub sądy. Aby 
uzyskać więcej informacji na temat sposobu uzyskania środków zaradczych w swoim 
państwie członkowskim, składający petycję może zapoznać się z sekcją poświęconą prawom 
podstawowym na europejskim portalu „e-sprawiedliwość”2. 

Ponadto każda osoba, która uważa, że jej prawa lub wolności zagwarantowane w Europejskiej 
Konwencji Praw Człowieka zostały naruszone, może wnieść skargę do Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka (Rada Europy, 67075 Strasbourg-Cedex, Francja)3. Należy jednak 
podkreślić, że Trybunał może rozpatrywać jedynie sprawy, w przypadku których 
wykorzystano wszystkie dostępne krajowe środki odwoławcze.

                                               
1 http://www.nationaleombudsman.nl/
2 https://e-justice.europa.eu/content_fundamental_rights-176-pl.do?init=true
3 http://www.echr.coe.int/ECHR


