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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Petiţia nr. 0038/2006, adresată de Wojciech Pomorski, de naţionalitate poloneză şi 
germană, privind discriminarea lingvistică legată la dreptul de vizitare

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul menţionează că ulterior divorţului de soţia sa de naţionalitate germană, s-a 
confruntat cu retragerea dreptului său de a-şi vizita cele două fiice, ca urmare a refuzului de a 
vorbi cu acestea în limba germană. Petiţionarul, care s-a refugiat în Germania în anii '80 din 
motive politice, vorbeşte cu fiicele sale în limba poloneză încă de la naşterea acestora, ţinând 
seama de faptul că în această limbă îşi exprimă cel mai bine sentimentele. Petiţionarul 
consideră că autorităţile germane responsabile se fac vinovate de o încălcare gravă a 
drepturilor sale fundamentale şi de lipsă de respect faţă de identitatea sa culturală şi 
lingvistică. De asemenea, solicită intervenţia Parlamentului European.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 21 aprilie 2006. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii în 
conformitate cu articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.

3. Răspunsul Comisiei, primit la 5 mai 2007.

Faptele:

Petiţionarul, de origine poloneză şi naţionalitate poloneză şi germană (conform petiţiei 
acestuia) pare să domicilieze în Germania. Acesta denunţă tratamentul căruia i-a căzut
victimă, aplicat de un organ public german, „Jugendamt" (oficiul german de asistenţă socială 
pentru copii şi tineret). Conform petiţionarului, în cazul separării părinţilor, acest organ 
supraveghează dreptul de comunicare cu copiii al părintelui căruia nu i s-a acordat dreptul de 
custodie. Vizita părintelui în discuţie are loc în incinta unui sediu al „Jugendamt” şi este 
supravegheată de una din persoanele responsabile, care impune utilizarea limbii germane 
privind comunicarea dintre părinte şi copii. În cazul în care părintele în discuţie continuă să 
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comunice în limba poloneză cu copiii săi, dreptul de vizită al acestuia poate fi suspendat şi 
chiar anulat de „Jugendamt”. 

Petiţionarul menţionează că această situaţie nu se referă la un caz izolat, ci reprezintă o 
practică generală şi că este susţinut de o asociaţie înfiinţată de părinţii polonezi.

În cazul petiţionarului, această cerinţă de natură lingvistică a fost impusă în luna noiembrie 
2003. O comisie de apel a menţinut această cerinţă în luna septembrie 2004. În urma unei alte 
acţiuni iniţiate de petiţionar împotriva oraşului Hamburg, în luna iunie 2005 instanţa 
administrativă Hamburg a decis că justificarea exprimată de „Jugendamt” nu poate fi 
considerată ca fiind justificată.

Petiţionarul menţionează că în prezent copiii săi se află cu mama acestora în Austria, justiţia 
acestui stat membru fiind responsabilă pentru toate aspectele privind drepturile părinţilor faţă 
de copii. Justiţia germană care a fost sesizată iniţial se pare că şi-a declinat competenţa în luna 
februarie 2006.  

În drept:

1. O cerinţă lingvistică ca aceea descrisă de petiţionar trebuie examinată cu privire la 
interzicerea oricărui tip de discriminare exercitată pe criterii legate de naţionalitate, 
stabilită de articolul 12 din tratatul CE.

2. În acest sens, tipul cerinţei descrise de petiţionar ar putea, în funcţie de circumstanţe, să 
prezinte legături cu dreptul comunitar: 

a) pe de o parte, această cerinţă se poate aplica în situaţii de conflict familial guvernate 
de instrumente de drept comunitar în această materie: procedurile referitoare la 
condiţiile de exercitare a responsabilităţii parentale implică numeroase state membre –
în acest caz Austria, Polonia şi Germania. În consecinţă, situaţia poate cădea sub 
incidenţa aplicării dispoziţiilor Regulamentului Consiliului 2201/2003 din 27 
noiembrie, „Bruxelles II”, privind competenţa, recunoaşterea şi executarea hotărârilor 
judecătoreşti în materie matrimonială şi în materia răspunderii părinteşti, de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1347/2000 (JO L 338/1 din 23.12.2003). Acest fapt se poate 
referi în special la dispoziţiile acestui regulament care se aplică circulaţiei deciziilor 
privind dreptul de vizită.

b) pe de altă parte, această cerinţă se înscrie în cadrul exercitării liberei circulaţii a
persoanelor.

3. În ceea ce priveşte principiul nediscriminării pe criterii legate de naţionalitate, astfel cum 
a menţionat Curtea în numeroase ocazii, statutul de cetăţean al Uniunii are calitatea de a 
reprezenta statutul fundamental al cetăţenilor statelor membre. Acest statut le permite 
acestora din urmă care se găsesc în aceeaşi situaţie să obţină acelaşi tratament juridic, în 
baza domeniului de aplicare ratione materiae al Tratatului CE, indiferent de naţionalitate 
şi fără a fi afectate excepţiile expres prevăzute în acest sens. 

Printre situaţiile aflate sub incidenţa domeniului de aplicare ratione materiae al dreptului 
comunitar figurează şi cele referitoare la exercitarea libertăţilor fundamentale garantate de 
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tratat, în special cele privind libertatea de circulaţie şi de stabilire în teritoriile statelor 
membre, astfel cum sunt prevăzute de articolul 18 din Tratatul CE. 

În cazul în care, în stadiul actual al dreptului comunitar, regulile care guvernează dreptul 
de vizită cad sub competenţa statelor membre, acestea din urmă trebuie, cu ocazia 
exercitării acestei competenţe, să respecte dreptul comunitar, în special prevederile 
tratatului privind libertatea recunoscută tuturor cetăţenilor Uniunii de a circula şi a se 
stabili în teritoriile statelor membre. 

Deşi cetăţenia Uniunii, prevăzută de articolul 17 din Tratatul CE, nu are ca obiectiv
extinderea domeniului de aplicare materială a tratatului în sensul includerii situaţiilor 
interne care nu au nici o legătură cu dreptul comunitar, o asemenea legătură cu dreptul 
comunitar există cu privire la persoanele care se găsesc într-o situaţie similară celei a 
petiţionarului, care este cetăţean al unui stat membru stabilit în mod legal pe teritoriul unui 
alt stat membru. În aceste condiţii, petiţionarul se poate prevala de dreptul, prevăzut de 
articolul 12 din Tratatul CE, de a nu accepta discriminarea pe criteriul naţionalităţii cu 
privire la regulile care guvernează dreptul de vizită. 

Cerinţa aplicată petiţionarului privind utilizarea limbii germane pe parcursul vizitării 
copiilor acestuia, reprezintă, la prima vedere, o discriminare indirectă pe criteriul 
naţionalităţii cu privire la străini. În cazul în care aceasta nu este justificată de 
considerente obiective independente de naţionalitatea persoanelor vizate şi proporţională 
cu obiectivul legitim urmărit, poate contraveni articolului 12 din Tratatul CE. 

4. Pentru a putea desfăşura o analiză detaliată a acestui tip de practică şi compatibilităţii 
acesteia cu dreptul comunitar, Comisia îşi propune solicitarea autorităţilor germane 
privind furnizarea unor informaţii detaliate referitoare la acest aspect. 

5. Comisia va informa Parlamentul European privind derularea acestui caz.

6. În cele din urmă, trebuie reamintit faptul că în situaţia în care o persoană consideră că 
drepturile sale fundamentale prevăzute de Convenţia europeană a drepturilor omului au 
fost încălcate, poate depune o acţiune la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, ulterior 
epuizării tuturor căilor judiciare interne.


