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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Petycja 0038/2006 złożona przez Wojciecha Pomorskiego (Polska i Niemcy), w sprawie 
dyskryminacji dotyczącej prawa do odwiedzin w oparciu o język

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wskazuje na to, że po rozwodzie ze swoją niemiecką małżonką 
odmówiono mu kontaktu z dwiema córkami, ponieważ odmówił rozmawiania z nimi 
wyłącznie po niemiecku. Składający petycję, który uciekł do Niemiec w latach 
osiemdziesiątych z przyczyn politycznych, mówił do córek po polsku od chwili ich 
narodzenia, gdyż jest to język, w którym może najswobodniej się wyrażać. Twierdzi on, że 
niemieckie władze poważnie naruszają jego prawa podstawowe i nie uszanowały jego 
kulturowej i językowej tożsamości. W związku z tym zwraca się o pomoc do Parlamentu 
Europejskiego.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 21 kwietnia 2006 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 5 maja 2007 r.

Streszczenie faktów:

Składający petycję, pochodzenia polskiego, który (jak wynika z petycji) posiada
obywatelstwo polskie i niemieckie, mieszka, jak podaje, w Niemczech. Informuje on o 
traktowaniu, jakiego osobiście doświadczył ze strony niemieckiego organu publicznego -
„Jugendämter” (niemiecki urząd ds. młodzieży). Według składającego petycję w przypadku 
separacji rodziców organ ten zapewnia przestrzeganie prawa rodzica, któremu nie przyznano 
prawa opieki, do kontaktowania się z dziećmi. Odwiedziny rodzica, o którym mowa, 
odbywają się w lokalu „Jugendämter” i są nadzorowane przez jednego z urzędników, który 
narzuca posługiwanie się językiem niemieckim w rozmowie rodzica z dziećmi. Jeżeli rodzic, 
o którym mowa, obstaje przy rozmawianiu po polsku ze swoimi dziećmi, jego prawo do 
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odwiedzin może zostać zawieszone i ewentualnie anulowane przez „Jugendämter”. 

Składający petycję uściśla, że nie jest to pojedynczy przypadek, ale ogólna praktyka, i że jego 
petycję popiera stowarzyszenie założone przez rodziców pochodzenia polskiego.

W przypadku składającego petycję wymóg językowy został narzucony w listopadzie 2003 r.. 
Komisja odwoławcza podtrzymała ten wymóg we wrześniu 2004 r. W następstwie wniesienia 
przez składającego petycję sprawy przeciwko miastu Hamburg, sąd administracyjny w 
Hamburgu orzekł w czerwcu 2005 r., że uzasadnienie wydane przez „Jugendämter” było 
bezzasadne.

Składający petycję wskazuje na fakt, że obecnie jego dzieci znajdują się wraz z matką w 
Austrii i wszelkie sprawy związane z prawami rodzicielskimi leżą w gestii wymiaru 
sprawiedliwości tego państwa członkowskiego. Niemiecki wymiar sprawiedliwości, któremu 
początkowo przedłożono sprawę, od lutego 2006 r. nie jest właściwy do rozpatrywania tej 
sprawy.

Litera prawa:

1. Wymóg językowy, opisany przez składającego petycję, powinien zostać rozpatrzony w 
odniesieniu do zakazu wszelkiej dyskryminacji ze względu na przynależność państwową, 
ustanowionego w art. 12 traktatu WE.

2. W związku z tym, wymóg opisany przez składającego petycję może, w zależności od 
okoliczności, pozostawać w związku z prawem wspólnotowym: 

a) z jednej strony, wymóg ten może odnosić się do sytuacji konfliktu rodzinnego, który 
regulują instrumenty prawa wspólnotowego w tej dziedzinie: procedury odnoszące się 
do warunków sprawowania odpowiedzialności rodzicielskiej obejmują wiele państw 
członkowskich – w tym przypadku Austrię, Polskę i Niemcy. W związku z tym 
sytuacja może wchodzić w zakres stosowania postanowień rozporządzenia Rady 
nr 2201/2003 z dnia 27 listopada (rozporządzenie „Bruksela II”), „dotyczącego 
jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w 
sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylającego rozporządzenie 
(WE) nr 1347/2000” (Dz.U. L 338/1 z 23.12.2003). W szczególności mogą mieć 
zastosowanie przepisy tego rozporządzenia dotyczące przepływu orzeczeń związanych 
z prawem do kontaktów z dzieckiem.

b) z drugiej strony, wymóg ten mieści się w ramach wykonywania prawa swobodnego 
przepływu osób.

3. Jeżeli chodzi o zasadę niedyskryminacji ze względu na przynależność państwową, jak to 
wielokrotnie zwracał uwagę Trybunał, status obywatela Unii powinien stanowić 
podstawowy status obywateli państw członkowskich. Status ten umożliwia tym spośród 
nich, którzy znajdują się w tej samej sytuacji, na korzystanie w dziedzinie właściwej 
ratione materiae – z zastrzeżeniem wyjątków wyraźnie w tym względzie przewidzianych 
– z takiego samego traktowania z punktu widzenia prawa bez względu na ich 
przynależność państwową. 
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Wśród sytuacji należących do przedmiotowego zakresu zastosowania prawa 
wspólnotowego znajdują się i te, które dotyczą korzystania z podstawowych swobód 
gwarantowanych w traktacie, w szczególności w zakresie swobody przemieszczania się i 
pobytu na terytorium państw członkowskich, o której mowa w art. 18 traktatu WE. 

Mimo że przy obecnym stanie prawa wspólnotowego określenie przepisów regulujących 
prawo do kontaktów z dzieckiem wchodzi w zakres kompetencji państw członkowskich, 
to powinny one, w ramach wykonywania tych uprawnień, przestrzegać prawa 
wspólnotowego, a w szczególności postanowień traktatowych dotyczących swobody 
przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich, która przysługuje 
każdemu obywatelowi Unii. 

Mimo że obywatelstwo Unii, o którym mowa w art. 17 traktatu WE, nie ma na celu 
rozszerzenia zakresu przedmiotowego zastosowania traktatu na sytuacje wewnętrzne, 
które pozostają bez związku z prawem wspólnotowym, to taki związek z prawem 
wspólnotowym istnieje w przypadku osób, które znajdują się w sytuacji takiej, jak 
składający petycję, który jest obywatelem państwa członkowskiego, przebywającym 
legalnie na terytorium innego państwa członkowskiego. W tych warunkach w odniesieniu 
do przepisów regulujących prawo do kontaktów z dzieckiem składający petycję może 
korzystać z prawa, o którym mowa w art. 12 traktatu WE, zabraniającego dyskryminacji 
ze względu na przynależność państwową.

Zastosowany wobec składającego petycję wymóg mówienia po niemiecku podczas 
odwiedzin dzieci jest, prima facie, aktem dyskryminacji pośredniej ze względu na 
przynależność państwową w stosunku do cudzoziemców. Z wyłączeniem przypadku, gdy 
taki wymóg należy uzasadnić względami obiektywnymi, niezależnymi od przynależności 
państwowej osób, których dotyczy, i proporcjonalnymi do słusznie realizowanego celu, 
może on być sprzeczny z art. 12 traktatu WE.

4. W celu przeprowadzenia szczegółowej analizy tego rodzaju praktyki i jej zgodności z 
prawem wspólnotowym, Komisja zamierza zwrócić się do władz niemieckich o udzielenie 
szczegółowych informacji na ten temat.

5. Komisja będzie regularnie informowała Parlament Europejski o dalszym przebiegu 
sprawy.

6. Na koniec należy przypomnieć, że w przypadku, gdy dana osoba uważa, że jej prawa 
podstawowe określone w europejskiej konwencji praw człowieka zostały naruszone, po 
wyczerpaniu wszystkich krajowych środków odwoławczych może ona wnieść odwołanie 
do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.


