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διακρίσεις και εικαζόμενη παραβίαση της ελεύθερης κυκλοφορίας των
προσώπων

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα είναι λετονή υπήκοος και κατοικεί μόνιμα στην Ολλανδία. Η ολλανδική
υπηρεσία κοινωνικής μέριμνας νέων τής αφαίρεσε τη γονική μέριμνα των δύο ανήλικων
παιδιών της, τα οποία τοποθετήθηκαν σε ίδρυμα. Σύμφωνα με την αναφέρουσα, αυτό
αιτιολογήθηκε, μεταξύ άλλων, με το επιχείρημα ότι η ίδια μιλάει μόνο ρωσικά. Ωστόσο, η
αναφέρουσα είναι σε θέση να αποδείξει ότι, στο πλαίσιο του μαθήματος κοινωνικής
ενσωμάτωσής της, μιλάει ολλανδικά. Η αναφέρουσα θεωρεί ότι οι ολλανδικές αρχές
εισάγουν διακρίσεις εις βάρος της λόγω γλώσσας και ότι το γεγονός ότι η ίδια μιλάει ρωσικά
με τα παιδιά της δεν έχει σχέση με την άσκηση των γονικών της καθηκόντων. Η αναφέρουσα
καταγγέλλει ακόμα ότι τα παιδιά της δεν επιτρέπεται να μιλούν μεταξύ τους ρωσικά στο
ίδρυμα, παρόλο που αυτή είναι η μητρική τους γλώσσα. Και αυτό συνιστά, σύμφωνα με την
ίδια, διάκριση και αντιβαίνει στη Συνθήκη και άλλους ευρωπαϊκούς νόμους. Ζητεί να
διενεργηθεί έρευνα επί του θέματος.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 14 Νοεμβρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 31 Μαΐου 2013.

Η αναφέρουσα είναι λετονή υπήκοος και κατοικεί μόνιμα στην Ολλανδία. Οι ολλανδικές
αρχές της έχουν αφαιρέσει τη γονική μέριμνα των δύο παιδιών της, προβάλλοντας ως έναν
από τους λόγους το γεγονός ότι ομιλεί μόνο ρωσικά, πράγμα το οποίο εκείνη διαψεύδει,
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καθώς είναι σε θέση να διεξάγει συζήτηση στα ολλανδικά.

Στην επιτροπή αναφορών της 20ής Φεβρουαρίου 2013, ο γιός της αναφέρουσας παρέθεσε
επιπρόσθετα στοιχεία, εκ των οποίων ένα αξιοσημείωτο στοιχείο είναι ότι η ισχύς της
δικαστικής απόφασης αφαίρεσης της γονικής μέριμνας έληξε το Νοέμβριο του 2012, αλλά
ανανεώθηκε πάραυτα.

Το άρθρο 21 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαγορεύει
κάθε διάκριση, συμπεριλαμβανομένης της διάκρισης λόγω γλώσσας.

Ωστόσο, ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν
εφαρμόζεται σε κάθε κατάσταση εικαζόμενης παραβίασης των θεμελιωδών δικαιωμάτων.
Σύμφωνα με το άρθρο 51, παράγραφος 1, ο Χάρτης εφαρμόζεται στα κράτη μέλη μόνον όταν
αυτά εφαρμόζουν το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η κείμενη νομοθεσία της ΕΕ αναφορικά με το οικογενειακό δίκαιο δεν είναι εφαρμοστέα
στην προκειμένη περίπτωση.   Ο κανονισμός του Συμβουλίου (ΕΚ) 2201/2003 για τη διεθνή
δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές
γονικής μέριμνας, ο οποίος καταργεί τον κανονισμό (ΕΚ)1347/2000/ (γνωστός και ως
κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙα) θεσπίζει, μεταξύ άλλων, κοινούς κανόνες για τη διεθνή
δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση των υφιστάμενων αποφάσεων όσον αφορά το
διαζύγιο και τα ζητήματα γονικής μέριμνας, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων
πρόσβασης.

Βάσει των πληροφοριών που παρασχέθηκαν από την αναφέρουσα, το ζήτημα που εγείρεται
δεν φαίνεται να σχετίζεται με την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ. Συνεπώς, εναπόκειται στα
κράτη μέλη και μόνον να διασφαλίζουν ότι τηρούνται οι υποχρεώσεις τους όσον αφορά τα
θεμελιώδη δικαιώματα —όπως αυτά ορίζονται σε διεθνείς συμφωνίες και στην εθνική τους
νομοθεσία. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να σχολιάσει τα ζητήματα που
εγείρονται από την αναφέρουσα  σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα.

Συμπέρασμα
Η αναφορά δεν σχετίζεται με την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ και, συνεπώς, η Επιτροπή
δεν δύναται να εξετάσει το ζήτημα περαιτέρω.


