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Tárgy: Jelena Antonova, litván állampolgár által benyújtott 0943/2012. számú 
petíció hátrányos megkülönböztetésről és a személyek szabad mozgáshoz való 
jogának állítólagos megsértéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója litván állampolgár, aki Hollandiában rendelkezik állandó lakhellyel. A 
holland ifjúságvédelmi hivatal megvonta tőle két kiskorú gyermeke feletti szülői felügyeleti 
jogát, és a gyermekeket segélyközpontban helyezte el. A benyújtó szerint e döntés egyik 
indoka az volt, hogy csak oroszul tud beszélni. Mindazonáltal a petíció benyújtója bizonyítani 
tudja, hogy az integrációs kurzusa keretében beszél holland nyelven is. Úgy véli, hogy a 
holland hatóságok hátrányos megkülönböztetésben részesítik anyanyelve miatt, illetve, hogy 
az a tény, miszerint gyermekeivel orosz nyelven beszél, teljesen lényegtelen szülői 
kötelességeinek ellátása tekintetében. A petíció benyújtója azt is kifogásolja, hogy a 
segélyközpontban gyermekei számára megtiltják, hogy egymással orosz nyelven beszéljenek, 
annak ellenére, hogy ez az anyanyelvük. Úgy véli, hogy ez is hátrányos megkülönböztetésnek 
minősül és sérti a Szerződést és más uniós jogszabályokat. Vizsgálatot kér az ügyben.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. november 14. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. május 31.

A petíció benyújtója litván állampolgár, aki Hollandiában rendelkezik állandó lakhellyel. A 
holland hatóságok megvonták tőle két gyermeke fölötti felügyeleti jogát, és úgy tűnik, hogy 
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az egyik indok az, hogy csak oroszul beszél, amit a petíció benyújtója hamisnak talál, hisz tud 
hollandul társalgási szinten.

A Petíciós Bizottság 2013. február 20-i ülésén a petíció benyújtójának fia további adatokat 
említett, mégpedig, hogy a felügyeleti jogot megvonó bírósági végzés lejárta 2012. november 
volt, de ezt azonnal megújították.

Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 21. cikke tilt minden fajta megkülönböztetést, 
beleértve a nyelv alapján történő megkülönböztetést is.

Mindazonáltal az Európai Unió Alapjogi Chartája nem vonatkozik az alapjogok állítólagos 
megsértésének valamennyi esetére. A Charta 51. cikkének (1) bekezdése szerint kizárólag 
európai uniós jogszabályok végrehajtása során vonatkozik a tagállamokra.

A családjogi kérdésekre vonatkozó hatályos uniós jogszabály nem alkalmazható a jelen 
esetre. A házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, 
valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, illetve az 1347/2000/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló 2201/2003/EK tanácsi rendelet (az ún. „Brüsszel IIa. 
rendelet”) többek között közös szabályokat állapít meg a házasság felbontásával és a szülői 
felelősséggel – többek között a láthatási joggal – kapcsolatos ügyekre vonatkozó joghatóság, 
valamint az ítéletek elismerése és végrehajtása tekintetében.

A petíció benyújtója által adott tájékoztatás alapján az adott eset vélhetően nem kapcsolódik 
az uniós jog végrehajtásához. Tehát kizárólag a tagállamok feladata annak biztosítása, hogy 
az alapvető jogokkal kapcsolatban felmerülő kötelezettségeiknek – amelyek a nemzetközi 
megállapodásokból és saját belső jogszabályaikból fakadnak – megfeleljenek. 
Következésképpen a Bizottság nincs abban a helyzetben, hogy véleményt alkosson a petíció 
benyújtója által felvetett, az alapvető jogokkal kapcsolatos kérdésekről.

Következtetés
A petíció nem kapcsolódik az uniós jog végrehajtásához, ezért a Bizottság nem tudja a kérdést 
érdemben figyelembe venni.


