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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

Wojciech Pomorski (lengyel és német) állampolgár által benyújtott 0038/2006. számú 
petíció a tartózkodási jogokkal kapcsolatos, nyelvi indok alapján alkalmazott hátrányos 
megkülönböztetésről 

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója előadja, hogy miután elvált német házastársától, azon a jogcímen 
tagadták meg két lányával kapcsolatos láthatási jogát, hogy nem volt hajlandó kizárólag 
németül beszélni velük. A petíció benyújtója, aki az 1980-as években politikai okból 
menekült Németországba, születésük óta lengyelül beszélt lányaihoz, mivel ezen a nyelven 
tudja legjobban kifejezni magát. Azzal érvel, hogy a német hatóságok súlyosan megsértik 
alapvető jogait, és nem tisztelik kulturális és nyelvi identitását. Ezért az Európai Parlament 
segítségét kéri. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2006. április 21. Az eljárási szabályzat 192. cikkének (4) 
bekezdése alapján tájékoztatás kérése a Bizottságtól.

3. A Bizottságtól 2007. május 5-én kapott válasz

Tényállás:

A petíció benyújtója, aki lengyel származású, valamint lengyel és német kettős 
állampolgársággal rendelkezik (a petíciója szerint), úgy tűnik, hogy Németországban lakik. 
Azt a bánásmódot sérelmezi, amelyet egy német állami szervezet, a „Jugendämter” (a német 
ifjúságvédelmi hivatal) vele szemben alkalmazott. A petíció benyújtója szerint a szülők 
különválása esetén ez a szervezet felügyeli a gyermekek kapcsolattartását azzal a szülővel, 
amelyik nem gyakorolja felettük a felügyeletet. A szóban forgó szülő látogatása a 
„Jugendämter” helyiségében történik és egy olyan személy felügyelete alatt, aki megköveteli 
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a német nyelv használatát a szülő és gyermekei közötti kommunikációban. Amennyiben a 
kérdéses szülő lengyelül beszél a gyermekeivel, akkor a ”Jugendämter” felfüggesztheti, 
esetleg meg is szüntetheti a láthatási jogát.

A petíció benyújtója pontosítja, hogy nem egyedi esetről van szó, hanem általános 
gyakorlatról, és hogy egy lengyel szülőkből álló egyesület támogatását élvezi.

A petíció benyújtója esetében ezt a nyelvi követelményt 2003 novemberében állították fel. 
Egy fellebbviteli bizottság 2004 szeptemberében fenntartotta e követelményt. A petíció 
benyújtója által Hamburg városa ellen indított másik fellépés eredményeképpen Hamburg 
közigazgatási bírósága 2005 júniusában úgy ítélte meg, hogy a „Jugendämter” által nyújtott 
indokolás tarthatatlan.

A petíció benyújtója jelzi, hogy a jelenlegi stádiumban gyermekei édesanyjukkal vannak 
Ausztriában, és ennek a tagállamnak az igazságszolgáltatására tartozik az összes olyan kérdés, 
amely a szülőknek a gyermekeikkel kapcsolatos jogaira vonatkozik. A német 
igazságszolgáltatás, amelyhez eredetileg fordultak, úgy tűnik, hogy 2006. februárja óta nem 
foglalkozik az üggyel.

Jogi értelmezés:

1. A petíció benyújtója által leírt nyelvi követelményt az EK-Szerződés 12. cikkében 
meghatározott, a nemzetiség alapján gyakorolt megkülönböztetés minden formájának 
tilalma szempontjából kell megvizsgálni.

2. E tekintetben a petíció benyújtója által leírt követelmény – a körülményektől függően –
összefüggést mutathat a közösségi joggal:

a) egyrészt ezen elvárás családi konfliktusok esetén alkalmazható az e területre 
vonatkozó közösségi jog eszközei által lefedett helyzetekre: a szülői felelősség 
gyakorlásának feltételeire vonatkozó eljárások több tagállamot érintenek – adott 
esetben Ausztriát, Lengyelországot és Németországot. Ezért jelen helyzet tartozhat a 
házassági jogi ügyekben és a szülői felelősséggel kapcsolatos ügyekben a 
joghatóságról, az ítéletek elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az 1347/2000/EK 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2003. november 27-i 2201/2003/EK 
rendelet („Brüsszel II”) alkalmazása alá (HL L 338/1., 2003.12.23.). Ez vonatkozhat e 
rendelet azon rendelkezéseire, amelyek a láthatási jogról szóló döntések mozgására 
alkalmazandók.

b) másrészt e követelmény a személyek szabad mozgásának gyakorlása keretébe 
illeszkedik.

3. A nemzetiségen alapuló megkülönböztetéstől való mentesség elvét illetően, amint azt a 
Bíróság már többször is kimondta, az uniós polgári jogállás arra szolgál, hogy a 
tagállamok állampolgárainak alapvető jogállása legyen. E jogállásnak köszönhetően azok 
az uniós polgárok, akik azonos helyzetben vannak, az EK-Szerződés ratione materiae
alkalmazása terén ugyanazon jogi elbánás alá esnek, állampolgárságuktól függetlenül és 
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az erre vonatkozó kifejezett kivételek sérelme nélkül.

A közösségi jog ratione materiae hatálya alá tartozó helyzetek között szerepelnek a 
szerződés által biztosított alapvető szabadságjogok gyakorlásával összefüggő helyzetek, 
mindenekelőtt a szabad mozgás és tartózkodás a tagállamok területén, ahogyan azt az EK-
Szerződés 18. cikke meghatározza.

Bár a közösségi jog jelenlegi állapotában a láthatási jogra vonatkozó szabályok a 
tagállamok hatáskörébe tartoznak, a tagállamoknak e hatáskör gyakorlása során 
tiszteletben kell tartaniuk a közösségi jogot, különösen a szerződés azon rendelkezéseit, 
amelyek elismerik minden uniós polgár jogát a tagállamok területén való szabad 
mozgáshoz és tartózkodáshoz.

Bár az EK-Szerződés 17. cikkében meghatározott uniós polgárságnak nem kimondottan az 
a célja, hogy kiterjessze a szerződés tárgyi alkalmazásának körét az olyan belső 
helyzetekre is, amelyek egyáltalán nem kapcsolódnak a közösségi joghoz, az e joghoz 
való kapcsolódás olyan személyeket tekintve létezik, akik a petíció benyújtójához hasonló 
helyzetben vannak, aki az egyik tagállam állampolgára és legálisan tartózkodik egy másik 
tagállam területén. E feltételek mellett a petíció benyújtóját megilleti az EK-Szerződés 12. 
cikkében meghatározott azon jog, amely a láthatási jogra vonatkozó szabályok 
tekintetében minden állampolgárságon alapuló megkülönböztetést tilt.

A petíció benyújtójával szemben támasztott azon követelmény, hogy a gyermekei 
látogatásának ideje alatt németül kell beszélnie, prima facie állampolgárságon alapuló 
közvetett megkülönböztetés az idegen állampolgárságúakkal szemben. Abban az esetben, 
ha e követelményt nem igazolják az érintettek állampolgárságától független, objektív 
megfontolások, amelyek arányosak a jogszerűen követett célokkal, akkor az EK-
Szerződés 12. cikkébe ütközhet.

4. Az ilyen jellegű gyakorlat részletes elemzése és a közösségi joggal való 
összeegyeztethetősége céljából a Bizottság a tárgyra vonatkozóan részletes tájékoztatást 
kíván kérni a német hatóságoktól.

5. A Bizottság tájékoztatni fogja az Európai Parlamentet az ügy fejleményeiről.

6. Végezetül pedig emlékeztetni kell arra, hogy amennyiben valaki úgy véli, hogy az emberi 
jogokról szóló európai Egyezményben meghatározott alapvető jogait megsértették, akkor 
– miután kimerítette az összes belső igazságszolgáltatási utat – az Emberi Jogok Európai 
Bíróságához fordulhat panasszal.


