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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 0038/2006, του Wojciech Pomorski, πολωνικής και γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με διακριτική μεταχείριση που αφορά δικαιώματα επίσκεψης λόγω γλώσσας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι, μετά το διαζύγιό του με τη γερμανίδα σύζυγό του, δεν του 
επετράπη να επισκεφθεί τις δύο κόρες του, διότι αρνήθηκε να μιλήσει μαζί τους μόνο στη 
γερμανική γλώσσα. Ο αναφέρων, ο οποίος διέφυγε στη Γερμανία για πολιτικούς λόγους τη 
δεκαετία του 1980, μιλούσε πολωνικά με τις κόρες του από τη στιγμή της γέννησής τους, 
καθώς σε αυτήν τη γλώσσα μπορούσε να εκφραστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 
Ισχυρίζεται ότι οι γερμανικές αρχές παραβιάζουν σοβαρά τα θεμελιώδη δικαιώματά του και 
δεν σέβονται την πολιτιστική και γλωσσική του ταυτότητα. Για τον λόγο αυτόν, ζητεί τη 
συνδρομή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 21 Απριλίου 2006. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 5 Μαΐου 2007.

Τα πραγματικά περιστατικά:

Ο αναφέρων, πολωνικής καταγωγής και με υπηκοότητα πολωνική και γερμανική (σύμφωνα 
με την αναφορά του) φαίνεται ότι διαμένει στη Γερμανία. Καταγγέλλει τη μεταχείριση της 
οποίας υπήρξε προσωπικά θύμα, από την πλευρά ενός δημόσιου γερμανικού οργανισμού, του 
«Jugendämter» (γερμανική υπηρεσία παιδικής μέριμνας). Σύμφωνα με τον αναφέροντα, στις 
περιπτώσεις χωρισμού των γονέων, ο οργανισμός αυτός διατηρεί το δικαίωμα επικοινωνίας 
με τα παιδιά του γονέα που δεν ασκεί την επιμέλειά τους. Η επίσκεψη του εν λόγω γονέα 
πραγματοποιείται σε έναν χώρο του «Jugendämter» και επιβλέπεται από έναν από τους 
υπευθύνους του, ο οποίος επιβάλλει τη χρήση της γερμανικής γλώσσας στην επικοινωνία του 



PE 388.684 2/3 CM\667043EL.doc
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

γονέα με τα παιδιά του. Εάν ο εν λόγω γονέας επιμένει να μιλάει πολωνικά με τα παιδιά του, 
το δικαίωμα επισκέψεων μπορεί να ανασταλεί και ενδεχομένως και να ανακληθεί από το 
«Jugendämter».

Ο αναφέρων διευκρινίζει ότι δεν πρόκειται μόνο για μία ειδική περίπτωση αλλά για μια 
γενική πρακτική και ότι υποστηρίζεται από έναν σύλλογο που απαρτίζεται από πολωνούς 
γονείς.

Στην περίπτωση του αναφέροντα, φαίνεται ότι αυτή η γλωσσική απαίτηση είχε επιβληθεί τον 
Νοέμβριο του 2003. Μια δευτεροβάθμια επιτροπή διατήρησε την απαίτηση αυτή τον 
Σεπτέμβριο του 2004. Κατόπιν μιας άλλης προσφυγής που ασκήθηκε από τον αναφέροντα 
κατά της πόλης του Αμβούργου, το διοικητικό δικαστήριο του Αμβούργου, τον Ιούνιο του 
2005, έκρινε ότι η αιτιολόγηση που δόθηκε από το «Jugendämter» δεν θα έπρεπε επ’ ουδενί
να θεωρηθεί βάσιμη. 

Ο αναφέρων δηλώνει ότι στην παρούσα φάση τα παιδιά του βρίσκονται με τη μητέρα τους 
στην Αυστρία και η δικαιοσύνη αυτού του κράτους μέλους είναι επιφορτισμένη με όλα τα 
ζητήματα που αφορούν τα δικαιώματα των γονέων απέναντι στα παιδιά τους. Ενώ η υπόθεση 
είχε παραπεμφθεί αρχικά στη γερμανική δικαιοσύνη, φαίνεται ότι στη συνέχεια αποσύρθηκε
τον Φεβρουάριο του 2006. 

Νομική εκτίμηση:

1. Μια γλωσσική απαίτηση όπως αυτή που περιγράφεται από τον αναφέροντα πρέπει να 
εξετάζεται σε σχέση με την απαγόρευση κάθε διάκρισης λόγω ιθαγένειας που θεσπίζεται
στο άρθρο 12 της Συνθήκης ΕΚ.

2. Από αυτήν την άποψη, ο τύπος της απαίτησης που περιγράφεται από τον αναφέροντα θα 
μπορούσε, ανάλογα με τις περιστάσεις, να συνδέεται με το κοινοτικό δίκαιο: 

α) από τη μια πλευρά, αυτή η απαίτηση μπορεί να εφαρμοστεί σε υποθέσεις 
οικογενειακών διαφορών που καλύπτονται από πράξεις του κοινοτικού δικαίου για το 
θέμα αυτό: οι διαδικασίες που σχετίζονται με τις προϋποθέσεις άσκησης της γονικής 
μέριμνας εμπλέκουν περισσότερα κράτη μέλη – στην προκειμένη περίπτωση την 
Αυστρία, την Πολωνία και τη Γερμανία. Ως εκ τούτου, η υπόθεση θα μπορούσε να 
υπάγεται στην εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού 2201/2003 του Συμβουλίου 
της 27ης Νοεμβρίου, «Βρυξέλλες ΙΙ», «για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση 
και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας ο 
οποίος καταργεί τον κανονισμό ΕΚ αριθ. 1347/2000» (ΕΕ L 338/1 της 23.12.2003). 
Αυτό θα μπορούσε να αφορά ειδικά τις διατάξεις αυτού του κανονισμού που ισχύουν
για την κυκλοφορία των αποφάσεων που αφορούν το δικαίωμα επίσκεψης.

β) από την άλλη πλευρά, αυτή η απαίτηση τοποθετείται στο πλαίσιο της άσκησης της 
ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων.

3. Όσον αφορά την αρχή της απαγόρευσης διάκρισης λόγω ιθαγένειας, όπως έχει επισημάνει 
και το Δικαστήριο κατ’ επανάληψη, η ιδιότητα του πολίτη της Ενώσεως τείνει να 
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αποτελέσει τη θεμελιώδη ιδιότητα των υπηκόων των κρατών μελών. Αυτή η ιδιότητα 
εξασφαλίζει εντός του καθ’ ύλη πεδίου εφαρμογής της Συνθήκης ΕΚ, την ίδια νομική 
μεταχείριση σε όσους εξ αυτών βρίσκονται στην ίδια κατάσταση, ανεξάρτητα από την 
ιθαγένειά τους και υπό την επιφύλαξη των ρητά προβλεπόμενων εξαιρέσεων συναφώς. 

Μεταξύ των υποθέσεων που σχετίζονται με το καθ’ ύλη πεδίο εφαρμογής του κοινοτικού 
δικαίου συγκαταλέγονται οι σχετικές με την άσκηση των θεμελιωδών ελευθεριών που 
διασφαλίζονται από τη Συνθήκη, ιδιαίτερα εκείνες που σχετίζονται με την ελευθερία 
κυκλοφορίας και διαμονής στο έδαφος των κρατών μελών όπως διασφαλίζεται από το 
άρθρο 18 ΕΚ. 

Εάν, υπό τη σημερινή κατάσταση του κοινοτικού δικαίου, οι κανόνες που διέπουν τα 
δικαιώματα επίσκεψης εμπίπτουν στη δικαιοδοσία των κρατών μελών, αυτά τα τελευταία
πρέπει ωστόσο, κατά την άσκηση της δικαιοδοσίας τους, να σέβονται το κοινοτικό δίκαιο, 
και ειδικότερα, τις διατάξεις της Συνθήκης σχετικά με την αναγνωρισμένη ελευθερία κάθε 
πολίτη της Ένωσης να κυκλοφορεί και να διαμένει στο έδαφος των κρατών μελών. 

Αν και η ιθαγένεια της Ένωσης, που προβλέπεται στο άρθρο 17 ΕΚ, δεν έχει παρόλα 
αυτά ως σκοπό την επέκταση του καθ’ ύλη πεδίου εφαρμογής της Συνθήκης και σε 
εσωτερικές υποθέσεις που δεν έχουν κανένα συνδετικό στοιχείο με το κοινοτικό δίκαιο, 
μια τέτοια σύνδεση με το κοινοτικό δίκαιο υπάρχει σε σχέση με τα άτομα που βρίσκονται 
σε μια κατάσταση παρόμοια με αυτή του αναφέροντα, ο οποίος είναι υπήκοος ενός 
κράτους μέλους και διαμένει νόμιμα στο έδαφος ενός άλλου κράτους μέλους. Υπό τις 
συνθήκες αυτές, ο αναφέρων μπορεί να διεκδικήσει το δικαίωμα, που προβλέπεται στο 
άρθρο 12 ΕΚ, να μην υφίσταται διάκριση λόγω ιθαγένειας ως προς τους κανόνες που 
διέπουν το δικαίωμα επίσκεψης. 

Η επιβολή στον αναφέροντα της απαίτησης να μιλά γερμανικά κατά τη διάρκεια των
επισκέψεων στα παιδιά του, συνιστά, εκ πρώτης όψεως, μια έμμεση διάκριση λόγω 
ιθαγένειας ως προς τους υπηκόους άλλων κρατών μελών. Στην περίπτωση που δεν 
χρειάζεται να δικαιολογείται από αντικειμενικές εκτιμήσεις ανεξάρτητες από την 
ιθαγένεια των ενδιαφερομένων ατόμων και ανάλογες προς τον νομίμως επιδιωκόμενο 
σκοπό, θα μπορούσε να αντιβαίνει στο άρθρο 12 της Συνθήκης ΕΚ.

4. Προκειμένου να μπορέσει να διεξαγάγει μια λεπτομερή ανάλυση αυτού του είδους 
πρακτικής και της συμβατότητάς της με το κοινοτικό δίκαιο η Επιτροπή προτίθεται να 
ζητήσει από τις γερμανικές αρχές λεπτομερείς πληροφορίες για το ζήτημα αυτό. 

5. Η Επιτροπή θα τηρεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενήμερο για την εξέλιξη αυτής της 
υπόθεσης.

6. Τέλος, θα πρέπει να υπενθυμιστεί ότι στην περίπτωση που ένα άτομο θεωρεί ότι έχουν 
παραβιαστεί τα θεμελιώδη δικαιώματά του που προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή 
Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μπορεί να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αφού εξαντλήσει όλα τα εγχώρια 
ένδικα μέσα.


