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Komisja Petycji

12.7.2010

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0543/2009, którą złożył Kees van Beek (Holandia), w sprawie 
domniemanego lekceważenia prawa UE przez holenderską Radę Ochrony Dzieci 
i Biuro ds. Dzieci i Młodzieży

1. Streszczenie petycji

Składający petycję twierdzi, że sprowadził dwójkę dzieci z Polski do Holandii 
z poszanowaniem przepisów polskiego prawa. Jest ojcem obojga dzieci i obydwoje dzieci 
zostały przez niego uznane. Za zgodą biologicznej matki wystąpił w Holandii z wnioskiem 
o przyznanie wyłącznych praw do opieki nad jednym z dzieci. Składający petycję podkreśla, 
że nie chodzi tu o adopcję. Drugie dziecko jest adoptowane i składający petycję oraz jego 
żona są w posiadaniu aktu urodzenia, w którym figurują jako rodzice. Składający petycję 
twierdzi, że holenderska Rada Ochrony Dzieci oraz Biuro ds. Dzieci i Młodzieży naruszają 
prawo europejskie i międzynarodowe przy dokonywaniu niezbędnych procedur nie uznając 
legalności oficjalnych polskich dokumentów, przeprowadzając z własnej inicjatywy 
dochodzenie w Polsce oraz nie wyjaśniając, jakie dokumenty muszą zostać przedłożone. 
Składający petycję informuje, że Biuro ds. Dzieci i Młodzieży zabrało z domu oboje dzieci na 
podstawie rzekomej niejasności dotyczącej praw opieki nad dziećmi. Składający petycję 

zwraca się do Parlamentu Europejskiego o pomoc.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 10 lipca 2009 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu)..
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3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 26 października 2009 r.

Petycja dotyczy problemów związanych z władzą rodzicielską, przysposobieniem 
międzynarodowym i nieuznawaniem decyzji dotyczących adopcji w stosunkach między 
Holandią i Polską.

Składający petycję twierdzi, że jest biologicznym ojcem dwojga dzieci płci żeńskiej 
urodzonych w Polsce. Figuruje on jako ojciec na obydwu aktach urodzenia. W styczniu 
i lutym 2008 r. przywiózł obie dziewczynki z Polski do Holandii (w petycji brakuje 
informacji na temat wieku dzieci).

Za zgodą Polki będącej matką biologiczną starszej dziewczynki składający petycję wszczął 
procedurę przed Trybunałem w Hadze. Jego wniosek ma poparcie biologicznej matki 
w formie dokumentu poświadczonego przez polskiego notariusza.

W październiku 2008 r. obecna żona składającego petycję adoptowała młodszą dziewczynkę 
w Polsce. Zmieniony akt urodzenia młodszej dziewczynki wskazuje składającego petycję 
i jego żonę jako rodziców dziewczynki od grudnia 2008 r.

Składający petycję twierdzi, że holenderskie władze zaangażowane w te postępowania (Rada 
Ochrony Dzieci i Biuro ds. Dzieci i Młodzieży) przekraczają swoje uprawnienia podczas 
rozpatrywania tej sprawy. Nie uznają decyzji wydanych w Polsce i prowadzą w Polsce 
równoległe dochodzenia. Ponadto w styczniu 2009 r. Rada Ochrony Dzieci wystąpiła 
o przyznanie tymczasowej opieki nad dziećmi. Dnia 3 kwietnia 2009 r. dzieci zostały zabrane 
z domu składającego petycję i od tamtej pory nie mają żadnego kontaktu z ojcem (a młodsza 
dziewczynka nie ma kontaktu także z matką adopcyjną).

Ocena i uwagi

Składający petycję twierdzi, że doszło do naruszenia prawodawstwa UE i przepisów 
konwencji haskiej z 29 maja 1993 r. o ochronie dzieci i współpracy w dziedzinie 
przysposobienia międzynarodowego.

Przypadek starszej córki

W świetle dostarczonych informacji sprawa starszej córki dotyczy uznania w Holandii ugody 
w sprawie opieki nad dzieckiem zawartej w Polsce. Składający petycję twierdzi, że jest ojcem 
dziewczynki i przywiózł ją do Holandii za zgodą jej biologicznej matki. Prawo składającego 
petycję do opieki nad dzieckiem zostało potwierdzone w Polsce umową poświadczoną 
notarialnie. Składający petycję złożył wniosek dotyczący wyłącznej opieki nad córką przed 
Trybunałem w Hadze, przedstawiając zgodę biologicznej matki.

Decyzje dotyczące władzy rodzicielskiej podlegają rozporządzeniu Rady (WE) nr 2201/2003 
z dnia 27 listopada 2003 r.1 dotyczącemu jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania 

                                               
1 Rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania 
i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności 
rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000, Dz.U. L 338 z 23.12.2003.
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orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności 
rodzicielskiej, uchylającemu rozporządzenie (WE) nr 1347/2000.

Należy zauważyć, że rozporządzenie stosuje się nie tylko do orzeczeń sądowych, lecz także 
do dokumentów, które zostały oficjalnie spisane lub zarejestrowane jako „autentyczne 
instrumenty” (takie jak dokument poświadczony notarialnie) oraz do ugód zawieranych 
między stronami.

Wygląda na to, że ugoda między ojcem a zamieszkałą w Polsce biologiczną matką dotycząca 
starszej córki powinna zostać uznana w Holandii na podstawie dokumentu sporządzonego 
zgodnie z polskim prawem. Komisja nie posiada jednak wystarczających informacji na ten 
temat ani na temat sposobu rozpatrzenia wniosku skierowanego do Trybunału w Hadze.

Przypadek młodszej córki:

Składający petycję jest również biologicznym ojcem młodszej dziewczynki. Wszystko 
wskazuje na to, że została ona adoptowana przez obecną żonę składającego petycję w Polsce. 
W petycji nie udzielono żadnej informacji na temat biologicznej matki tej dziewczynki.
Najwyraźniej Holandia nie uznała wydanej w Polsce decyzji o adopcji.
Na wstępie Komisja chciałaby zaznaczyć, że nie istnieje żadne wspólnotowe prawodawstwo 
w dziedzinie adopcji. Decyzje w sprawie adopcji, środki przygotowujące do adopcji, 
unieważnienie lub cofnięcie adopcji zostały wyraźnie wykluczone z zakresu stosowania 
rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003. Obowiązek ochrony interesów wszystkich 
zainteresowanych stron w tej ważnej dziedzinie prawa rodzinnego spoczywa zatem na 
państwach członkowskich.

Ponadto brakuje prawodawstwa UE dotyczącego uznawania decyzji adopcyjnych między 
państwami członkowskimi. Kwestia ta jest często regulowana dwustronnie.
Konwencja haska o przysposobieniu międzynarodowym to konwencja międzynarodowa, więc 
problemy związane ze stosowaniem jej przepisów powinny być rozpatrywane przez organy 
centralne obydwu zaangażowanych państw członkowskich (Polski i Holandii). Wspólnota 
Europejska nie posiada uprawnień w tym zakresie.

Sprawowanie tymczasowej opieki nad dziećmi przez Radę Ochrony Dzieci:

Rozporządzenie (WE) nr 2201/2003 ustanawia przepisy dotyczące właściwości, uznawania, 
egzekwowania przepisów i współpracy między organami centralnymi w dziedzinie władzy 
rodzicielskiej, która obejmuje również opiekę nad dzieckiem.

Niemniej jednak większość środków dotyczących ochrony dzieci regulowana jest przez 
prawo krajowe i badanie poprawności zastosowanych środków nie leży w zakresie uprawnień 
Komisji Europejskiej.

Wnioski

Ponieważ brakuje wspólnotowego prawodawstwa w dziedzinie adopcji, Komisja Europejska 
nie może podjąć interwencji w sprawie młodszej córki. Jeśli według składającego petycję 
doszło do pogwałcenia jego praw w przedmiotowej sprawie, powinien on zabiegać 
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o zadośćuczynienie na szczeblu krajowym za pośrednictwem właściwych sądów.

Najwyraźniej nie doszło do pogwałcenia praw Wspólnoty Europejskiej wskutek podjęcia 
decyzji o tymczasowej opiece.

Aby ocenić, czy rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/2003 zostało poprawnie zastosowane 
w wypadku starszej dziewczynki, Komisja powinna poznać więcej szczegółów na temat 
postępowań dotyczących starszej dziewczynki przed Trybunałem w Hadze.

Komisja skieruje do składającego petycję pismo, zwracając się o dostarczenie informacji 
umożliwiających ocenę, czy doszło do ewentualnego pogwałcenia wspólnotowego dorobku 
prawnego. 

4. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 19 lutego 2010 r.

Komisja sformułowała już wstępne uwagi na temat tej sprawy w październiku 2009 r., 
zwracając się z pytaniem o dalsze szczegóły, których składający petycję dostarczył jedynie 
częściowo.

Przypadek Oliwii:

Jak zaznaczono w pierwszej odpowiedzi Komisji na tę petycję, sprawa Oliwii dotyczy 
uznania w Holandii zawartej w Polsce ugody w sprawie opieki nad dzieckiem. Składający 
petycję twierdzi, że jest ojcem dziewczynki i przywiózł ją do Holandii za zgodą jej 
biologicznej matki. Prawo składającego petycję do opieki nad dzieckiem zostało 
potwierdzone w Polsce umową poświadczoną notarialnie. Składający petycję złożył wniosek 
dotyczący wyłącznej opieki nad córką przed Trybunałem w Hadze, przedstawiając zgodę 
biologicznej matki.

Polskie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w piśmie z dnia 29 kwietnia 2009 r. 
skierowanym do Ministerstwa Sprawiedliwości w Holandii potwierdziło legalność 
dokumentu dotyczącego opieki nad Oliwią zweryfikowanego przez notariusza.

Wygląda na to, że dotycząca Oliwii ugoda między ojcem a zamieszkałą w Polsce biologiczną 
matką powinna była zostać uznana w Holandii na podstawie dokumentu sporządzonego 
zgodnie z polskim prawem. Komisja nie posiada jednak wystarczających informacji na ten 
temat ani na temat sposobu rozpatrzenia wniosku skierowanego do Trybunału w Hadze, 
a dokumenty dostarczone przez składającego petycję nie wyjaśniły jeszcze tego aspektu.

Ponadto najwyraźniej Trybunał w Hadze zażądał od składającego petycję dostarczenia próbki 
DNA w celu sprawdzenia, czy naprawdę jest on biologicznym ojcem Oliwii, lecz składający 
petycję nie wyraził na to zgody, uznając takie żądanie za naruszenie jego praw człowieka.

Przypadek Moniki:

Składający petycję twierdzi, że jest także biologicznym ojcem Moniki i figuruje jako ojciec 
w akcie urodzenia. Monika została adoptowana przez żonę składającego petycję w Polsce 
(orzeczenie nr 289/08 z dnia 22 października 2008 r.), za zgodą matki biologicznej. Holandia 
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nie uznała jednak podjętej w Polsce decyzji o adopcji, mimo że Polskie Ministerstwo Pracy 
i Polityki Społecznej w piśmie z dnia 29 kwietnia 2009 r. skierowanym do Ministerstwa 
Sprawiedliwości w Holandii wyraźnie potwierdziło legalność adopcji.

Komisja ma świadomość, że nieuznawanie decyzji o adopcji między państwami 
członkowskimi może poważnie utrudnić swobodę przepływu obywateli europejskich, 
i podkreśliła znaczenie tej sprawy podczas ostatniej wspólnej konferencji z Radą Europy 
„Wyzwania w dziedzinie procedur adopcyjnych w Europie: zapewnienie ochrony najlepszych 
interesów dziecka”, która odbyła się w Strasburgu w dniach 30 listopada i 1 grudnia 2009 r.1.

Według Komisji powoływanie się przez składającego petycję na konwencję haską 
o przysposobieniu międzynarodowym nie jest właściwe, gdyż adopcja Moniki nie ma 
charakteru międzynarodowego, lecz krajowy, i odbyła się zgodnie z polskim prawem, które 
nie zostało uznane przez Holandię. 

Po posiedzeniu Komisji Petycji w dniu 27 stycznia składający petycję sporządził kolejny 
dokument poświadczony w Polsce notarialnie, w którym babcia Moniki będąca wówczas (27 
maja 2008 r.) jej prawną opiekunką, zezwala składającemu petycję na podjęcie działań na 
korzyść Moniki przed organami administracji i na podpisanie dokumentów w celu wyrobienia 
dla niej paszportu/dowodu tożsamości. Według Komisji dokumentu tego nie można jednak 
uznać za ugodę dotyczącą władzy rodzicielskiej nad Moniką, a zatem nie może on zostać 
uznany i wdrożony na mocy art. 46 rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003.

Wnioski

Aby ocenić, czy rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/2003 zostało poprawnie zastosowane 
w wypadku Oliwii, Komisja powinna otrzymać od składającego petycję dokumenty 
z postępowań dotyczących opieki nad dziewczynką prowadzonych przed Trybunałem 
w Hadze.

Ponieważ nie istnieje prawodawstwo UE dotyczące adopcji, Komisja Europejska nie może 
interweniować w sprawie Moniki, działając w interesie żony składającego petycję będącej 
matką adopcyjną dziecka. Jeśli doszło według niej do pogwałcenia jej praw w przedmiotowej 
sprawie, powinna zabiegać o zadośćuczynienie na szczeblu krajowym za pośrednictwem 
właściwych sądów. Niemniej jednak składający petycję, jako rzekomy ojciec dziecka, może 
teoretycznie sprawować władzę rodzicielską nad Moniką. Fakt, że jego prawo do opieki nad 
dzieckiem nie zostało uznane w Holandii, również powinien zostać oceniony na podstawie 
postępowania dotyczącego opieki nad dziewczynką prowadzonego przed Trybunałem 
w Hadze.

5. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 12 lipca 2010 r.
Komisja wyraziła już swoje wstępne stanowisko w tej sprawie w październiku 2009 r. i w 
lutym 2010 r., a składający petycję dostarczył od tamtej pory kolejne informacje. Komisja 
kontaktowała się również z holenderskim ministerstwem sprawiedliwości w celu 

                                               
1 Więcej informacji na temat konferencji oraz wystąpienia Komisji można znaleźć na stronie internetowej Rady 
Europy: www.coe.int/family.
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zgromadzenia większej ilości informacji dotyczących tej sprawy.

Ostateczna ocena Komisji potwierdza, że z powodu braku przepisów UE dotyczących 
uznawania decyzji adopcyjnych pomiędzy państwami członkowskimi, władze holenderskie 
nie mają obowiązku uznania adopcji Moniki.

W odniesieniu do konkretnych działań związanych z ochroną Oliwii i Moniki Komisja 
przypomina, że są one określane prawem krajowym, i że badanie stosowności działań 
podjętych przez Biuro ds. Dzieci i Młodzieży i Radę Ochrony Dzieci w Holandii nie leży w 
gestii Komisji Europejskiej.

Wreszcie, w odniesieniu do uznania w Holandii zawartej w Polsce ugody w sprawie opieki 
nad dzieckiem w przypadku Oliwii, wydaje się, że składający petycję nigdy nie zwrócił się o 
zastosowanie art. 46 rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 (zwanego rozporządzeniem 
Bruksela IIa). 
Jednakże nawet jeżeli poproszono by o uznanie na mocy rozporządzenia Bruksela IIa, 
holenderski sąd mógłby odmówić powołując się na wyjątek związany z porządkiem 
publicznym, ponieważ w prawie holenderskim uznanie jest nieważne jeżeli mężczyzna 
uznający ojcostwo jest żonaty z inną kobietą w momencie uznania (chyba że związek 
porównywalny z małżeństwem istnieje lub istniał między mężczyzną a matką, lub istniała 
bliska więź między mężczyzną a dzieckiem).

Wnioski

W tych okolicznościach Komisja nie uważa, by doszło do naruszenia prawa UE i w związku z 
tym nie może interweniować.

Jeżeli składający petycję uważa, że władze holenderskie naruszyły art. 8 Europejskiej 
Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (prawo do poszanowania 
życia prywatnego i rodzinnego), powinien skontaktować się z Europejskim Trybunałem Praw 
Człowieka bezpośrednio pod następującym adresem:

Europejski Trybunał Praw Człowieka
Rada Europy

F – 67075 Strasbourg Cedex — France
(Tel. +33/3 88 41 20 18 — Fax +33/3 88 41 27 62)

Komisja zwraca uwagę składającego petycję na fakt, że może on wnieść sprawę do Trybunału 
po wyczerpaniu wszelkich krajowych środków odwoławczych w Holandii i w sześć miesięcy 
po uprawomocnieniu się orzeczenia krajowego.


