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Vetoomus nro 0038/2006, Wojciech Pomorski, Puolan ja Saksan kansalainen, 
tapaamisoikeuteen liittyvästä kielisyrjinnästä

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä kertoo, että häneltä on hänen erottuaan saksalaisesta puolisostaan evätty 
oikeus tavata kahta tytärtään, koska hän ei suostunut siihen, että tyttären kanssa oli puhuttava 
ainoastaan saksaa. Vetoomuksen esittäjä, joka pakeni Saksaan poliittisista syistä 1980-luvulla, 
on puhunut tyttäriensä kanssa puolaa näiden syntymästä lähtien, koska pystyy parhaiten 
ilmaisemaan tunteitaan tällä kielellä. Vetoomuksen esittäjän mielestä asiasta vastaavat Saksan 
viranomaiset syyllistyvät vakavaan vetoomuksen esittäjän perusoikeuksien loukkaukseen ja 
kulttuuri- ja kieli-identiteetin kunnioituksen puutteeseen. Niinpä hän pyytää Euroopan 
parlamenttia puuttumaan asiaan.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 21. huhtikuuta 2006. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja (työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti).

3. Komission vastaus, saatu 5. toukokuuta 2007.

Tosiseikat:

Vetoomuksen esittäjä, joka on puolalainen ja jolla (vetoomuksen mukaan) on Puolan ja 
Saksan kansalaisuus, asuu ilmeisesti Saksassa. Hän ei hyväksy kohtelua, jonka uhriksi hän on 
omakohtaisesti joutunut saksalaisen valtiollisen elimen, "Jugendamtin" (Saksan 
lastensuojeluvirasto), taholta. Vetoomuksen esittäjän mukaan kyseinen elin valvoo 
vanhempien erottua sen vanhemman oikeutta pitää yhteyttä lapsiinsa, joka ei ole lasten 
huoltaja. Kyseisen vanhemman ja lapsen tapaaminen järjestetään "Jugendamtin" tiloissa ja 
sitä valvoo yksi virkailijoista, joka määrää vanhemman käyttämään saksan kieltä puhuessaan 
lastensa kanssa. Jos kyseinen vanhempi jatkaa puolan puhumista lastensa kanssa, 
"Jugendamt" voi lykätä hänen tapaamisoikeuttaan ja kumota sen lopulta kokonaan.
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Vetoomuksen esittäjä täsmentää, että kyse ei ole vain yksittäisestä tapauksesta, vaan yleisestä 
käytännöstä, ja että hänen tukenaan on puolalaisten vanhempien muodostama yhdistys.

Vetoomuksen esittäjän tapauksessa kielivaatimus on esitetty marraskuussa 2003. 
Muutoksenhakulautakunta päätti syyskuussa 2004 pitää vaatimuksen voimassa. Vetoomuksen 
esittäjän Hampurin kaupunkia vastaan aloittaman oikeudenkäynnin johdosta Hampurin 
hallintotuomioistuin antoi kesäkuussa 2005 tuomion, jonka mukaan "Jugendamtin" antama 
perustelu on tuskin kestävä.

Vetoomuksen esittäjä toteaa, että tätä nykyä hänen lapsensa oleskelevat äitinsä kanssa 
Itävallassa ja että kyseisen unionin jäsenvaltion oikeusistuimet ovat vastuussa kaikista 
kysymyksistä, jotka liittyvät siihen, mitä oikeuksia vanhemmilla on lapsiinsa. Asian käsittely 
on ilmeisesti otettu helmikuussa 2006 pois saksalaiselta oikeusistuimelta, johon kanne on 
ensimmäisenä jätetty.

Oikeudellinen arviointi:

1. Vetoomuksen esittäjän kuvaaman kaltainen kielivaatimus on tutkittava ottaen huomioon 
EY:n perustamissopimuksen 12 artiklassa säädetty kaiken kansalaisuuteen perustuvan 
syrjinnän kielto.

2. Tässä suhteessa sen tyyppisellä vaatimuksella, jota vetoomuksen esittäjä kuvaa, voi 
olosuhteista riippuen olla siteitä yhteisön oikeuteen: 

a) yhtäältä kyseinen vaatimus voi liittyä asiaa koskevan yhteisön oikeuden säännösten 
soveltamisalaan kuuluviin perhettä koskeviin riita-tilanteisiin: vanhempainvastuun 
käyttämisen edellytyksiin liittyvissä oikeudenkäynneissä voi olla osallisina useita 
jäsenvaltioita, tässä tapauksessa Itävalta, Puola ja Saksa. Silloin tilanteeseen voitaisiin 
soveltaa neuvoston 27. marraskuuta 2003 antamaa asetusta (EY) N:o 2201/2003, 
"Bruxelles II", "tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja 
täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja asetuksen 
(EY) N:o 1347/2000 kumoamisesta" (EUVL L 338/1, 23.12.2003). Tässä voisi olla 
erityisesti kyse niistä asetuksen säännöksistä, jotka koskevat tapaamisoikeudesta 
annettujen tuomioiden liikkuvuuteen sovellettavia määräyksiä.

b) toisaalta vaatimus liittyy henkilöiden vapaan liikkuvuuden täytäntöönpanoon.

3. Kansallisuudesta riippumattoman tasa-arvoisen kohtelun periaatteeseen liittyen yhteisöjen 
tuomioistuin on useaan otteeseen tuonut esille, unionin kansalaisuus on tarkoituksensa 
puolesta jäsenvaltioiden kansalaisten perustavaa laatua oleva asema. Tämän nojalla 
samassa tilanteessa olevat henkilöt voivat saada osakseen saman oikeudellisen kohtelun 
EY:n perustamissopimuksen asiallisella soveltamisalalla kansalaisuudestaan riippumatta, 
jollei tätä koskevista nimenomaisesti määrätyistä poikkeuksista muuta johdu.

Yhteisön oikeuden asialliseen soveltamisalaan kuuluvat erityisesti tapaukset, jotka 
koskevat perustamissopimuksessa taattujen perusvapauksien, erityisesti EY 18 artiklassa 
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myönnetyn vapauden liikkua ja oleskella jäsenvaltion alueella, käyttämistä.

Vaikka voimassa olevan yhteisön oikeuden mukaan tapaamisoikeuden sääntely kuuluu
jäsenvaltioiden vastuulle, toimivaltaansa käyttäessään jäsenvaltioiden on kuitenkin 
otettava huomioon yhteisön oikeus ja erityisesti perustamissopimuksen määräykset, jotka 
koskevat kaikkien unionin kansalaisten oikeutta liikkua ja oleskella jäsenvaltioiden 
alueella.

EY:n perustamissopimuksen 17 artiklassa tarkoitetun unionin kansalaisuuden 
tarkoituksena ei ole ulottaa perustamissopimuksen asiallista soveltamisalaa koskemaan 
jäsenvaltioiden puhtaasti sisäisiä tilanteita, jotka eivät liity mitenkään yhteisön oikeuteen. 
Tällainen side yhteisön oikeuteen on kuitenkin olemassa silloin, kun on kyse ihmisistä, 
jotka ovat samassa tilanteessa kuin vetoomuksen esittäjä, joka on yhdessä jäsenvaltiossa 
laillisesti oleskeleva toisen jäsenvaltion kansalainen. Näin ollen vetoomuksen esittäjä voi 
vedota EY:n perustamissopimuksen 12 artiklan mukaiseen oikeuteen olla joutumatta 
kansallisuuteen perustuvan syrjinnän kohteeksi tapaamisoikeutta koskevien sääntöjen 
osalta.

Vetoomuksen esittäjälle esitetty vaatimus puhua saksaa tavatessaan lapsiaan on ensi 
näkemältä kansallisuuteen perustuvaa epäsuoraa ulkomaalaisten syrjintää. Ellei vaatimus
perustu objektiivisiin syihin, jotka eivät liity kyseisten henkilöiden kansallisuuteen, eikä 
vaatimus ole oikeassa suhteessa hyväksyttävästi tavoiteltuun päämäärään, se voi olla EY:n 
perustamissopimuksen 12 artiklan vastainen.

4. Voidakseen laatia seikkaperäisen tutkimuksen tämän tyyppisestä käytännöstä ja sen 
sopivuudesta yhteen yhteisön oikeuden kanssa komissio aikoo pyytää Saksan 
viranomaisilta yksityiskohtaisia tietoja asiasta.

5. Komissio ilmoittaa Euroopan parlamentille asian saamista käänteistä.

6. Lopuksi olisi palautettava mieliin, että jos henkilö katsoo Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen mukaisia perusoikeuksiaan loukatun, hän voi valittaa Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimeen, kun kaikki sisäiset oikeustiet on käyty läpi.
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