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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Andragende 0038/2006 af Wojciech Pomorski, polsk og tysk statsborger, om 
forskelsbehandling på grundlag af sprog i forbindelse med samværsret

1. Sammendrag

Andrageren oplyser, at han efter at være blevet skilt fra sin tyske hustru, fik frataget retten til 
samvær med sine to døtre, da han nægtede kun at tale tysk med dem. Andrageren, som af 
politiske grunde flygtede til Tyskland i 80'erne, har talt polsk med sine døtre, siden de blev 
født, da polsk er det sprog, hvorpå han bedst kan udtrykke sine følelser. Andrageren mener, at 
de ansvarlige tyske myndigheder gør sig skyldige i en alvorlig overtrædelse af hans 
grundlæggende rettigheder og i manglende respekt for hans kulturelle og sproglige identitet.
Han anmoder derfor Europa-Parlamentet om at gribe ind.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 21. april 2006). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 5. maj 2007.

Faktiske omstændigheder:

Det fremgår, at andrageren, som er af polsk herkomst og polsk og tysk statsborger (ifølge 
andragendet), har bopæl i Tyskland. Han klager over den behandling, han personligt har været 
udsat for af en offentlig tysk institution, "Jugendämter" (den tyske ungdomsforsorg). Ifølge 
andrageren fører denne institution i skilsmissesager tilsyn med gennemførelsen af 
samværsretten for den forælder, som ikke har forældremyndigheden. Samværet finder sted i et 
af ungdomsforsorgens lokaler og foregår under tilstedeværelse af en af ungdomsforsorgens 
ansatte, idet der stilles krav til, at forælderen anvender tysk under samværet med børnene.
Hvis forælderen insisterer på at tale polsk med børnene, kan ungdomsforsorgen midlertidigt 
eller eventuelt helt ophæve vedkommendes samværsret.
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Andrageren understreger, at der ikke blot er tale om et særtilfælde, men om en almindelig 
praksis, og at han støttes af en sammenslutning af polske forældre.

Det fremgår af sagen, at dette sprogkrav indførtes i november 2003. Et appeludvalg opretholdt 
kravet ved en afgørelse i september 2004. I et andet søgsmål, som andrageren rejste over for 
Hamburg kommune, vurderede Hamburgs administrative domstol i juni 2005, at 
ungdomsforsorgens begrundelse næppe var holdbar.

Andrageren oplyser, at hans børn på nuværende tidspunkt opholder sig med moderen i Østrig, 
og at det er denne medlemsstat, der er ansvarlig for alle spørgsmål vedrørende forældrenes 
rettigheder i forhold til børnene. Det fremgår, at det tyske retsvæsen, der fik sagen forelagt i 
første omgang, erklærede sig inkompetent i februar 2006.

Retlige bemærkninger:

1. Et sprogligt krav i lighed med det, andrageren har beskrevet, skal undersøges i lyset af 
forbuddet mod enhver forskelsbehandling, der udøves på grundlag af nationalitet, jf. EF-
traktatens artikel 12.

2. I den forbindelse kan et krav af den type, som andrageren beskriver, efter 
omstændighederne tænkes at have en tilknytning til fællesskabsretten:

a) dels kan kravet finde anvendelse på familiekonfliktsituationer, der er omfattet af de 
fællesskabsretlige instrumenter på området, idet procedurerne vedrørende vilkårene 
for udøvelse af forældreansvaret berører flere medlemsstater - i dette tilfælde Østrig, 
Polen og Tyskland. Situationen kunne således være omfattet af anvendelsen af 
bestemmelserne i Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003 af 27. november 2003 
("Bruxelles II") om kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser 
i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar og om ophævelse af forordning 
(EF) nr. 1347/2000" (EUT L 338/1 af 23.12.2003). Dette kunne navnlig gælde 
forordningens bestemmelser om gensidig fuldbyrdelse af afgørelser om samværsret

b) dels har kravet tilknytning til udøvelsen af den frie bevægelighed for personer.

3. Som Domstolen har påpeget ved flere lejligheder kandiderer statussen om unionsborger til 
at være medlemsstatsborgernes grundlæggende status, hvad angår princippet om ikke-
forskelsbehandling på grundlag af nationalitet. Denne status gør det muligt for 
medlemsstatsborgere, der befinder sig i samme situation, på EF-traktatens saglige 
anvendelsesområde at opnå samme retlige behandling uanset nationalitet og udtrykkelige 
undtagelser i denne forbindelse.

Blandt de situationer, der er omfattet af fællesskabsrettens saglige anvendelsesområde, 
hører situationer vedrørende udøvelsen af de traktatfæstede grundlæggende rettigheder, 
herunder situationer i forbindelse med retten til at færdes og opholde sig fast på 
medlemsstaternes område, jf. EF-traktatens artikel 18.

Selv om reglerne om samværsret på fællesskabsrettens nuværende stadie henhører under 
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medlemsstaternes kompetence, skal sidstnævnte ikke desto mindre overholde 
fællesskabsretten under udøvelsen af denne kompetence, navnlig traktatens bestemmelser 
om enhver unionsborgers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område.

Selv om unionsborgerskabet som omhandlet i EF-traktatens artikel 17 ikke har til formål 
at udvide traktatens materielle anvendelsesområde til også at gælde interne situationer 
uden tilknytning til fællesskabsretten, er en sådan tilknytning til fællesskabsretten til stede 
for personer, der befinder sig i en situation svarende til andragerens, idet denne er en 
medlemsstatsborger med lovligt ophold på en anden medlemsstats område. På denne 
baggrund kan andrageren påberåbe sig retten til ikke at blive udsat for forskelsbehandling 
på grundlag af nationalitet, jf. EF-traktatens artikel 12, hvad angår reglerne om 
samværsret.

Kravet om, at andrageren skal tale tysk under samværet med børnene udgør umiddelbart 
en indirekte forskelsbehandling på grundlag af nationalitet over for personer, der ikke er 
statsborgere. Såfremt kravet ikke er begrundet i objektive hensyn uden tilknytning til de 
pågældende personers nationalitet, og ikke står i forhold til det legitimt forfulgte mål, kan 
det tænkes, at det strider mod bestemmelserne i EF-traktatens artikel 12.

4. Med henblik på at kunne gennemføre en nærmere analyse af denne form for praksis og 
fastslå, hvorvidt den er forenelig med fællesskabsretten, agter Kommissionen at anmode 
de tyske myndigheder om nærmere oplysninger i sagen.

5. Kommissionen vil holde Europa-Parlamentet underrettet om sagens videre forløb.

6. Endelig bør det understreges, at en person, der anser sine grundlæggende rettigheder som 
fastlagt i den europæiske menneskerettighedskonvention for krænket, kan indgive en 
klage til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, såfremt alle interne retsmidler er 
udtømt.


