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A német hatóságokkal a „Jugendamt-petíciók” kapcsán szervezett találkozó 
összefoglalása

Háttér

A petíciók

A Petíciós Bizottsághoz számos petíció érkezett (például a 38/2006., 712/2006., 
713/2006., 848/2006., 849/2006. és 1008/2006. sz. petíció), amelyekben korábban 
vegyes házasságban élő, nem német személyek tettek panaszt a német hatóságok által 
a gyermekeikkel való érintkezés során alkalmazott állítólagos megkülönböztetésről. A 
petíciók benyújtói szerint a megkülönböztetés problémája a német gyermekvédelmi
hivatalok (Jugendämter) fellépéséből adódik, mivel megnehezítik vagy akár 
lehetetlenné teszik a nem német házastárs számára, hogy kapcsolatot létesítsen 
gyermekével. A petíciók benyújtói különösen azt bírálják, hogy amikor találkoznak 
gyermekükkel, a Jugendamt munkatársai ellenőrzik, hogy a szülő németül beszél-e a 
gyermekkel, és amennyiben a gyermek vagy a szülő olyan nyelven beszél, amelyet a 
találkozót felügyelő munkatárs nem ért (például lengyelül), megszakítják a 
beszélgetést. A Jugendamt munkatársai ezenkívül állítólag azzal fenyegetik a nem 
német szülőket, hogy ha nem tartják magukat az utasításokhoz, nem engedélyezik, 
hogy találkozzanak gyermekükkel. A Jugendamt fenntartja, hogy „szakmai 
pedagógiai szempontból nem érdeke a gyermeknek, hogy a kísérő munkatárs 
jelenlétében történő találkozókat idegen nyelven folytassák. A gyermek számára 
hasznos, hogy fejlesztheti német nyelvtudását, mivel ebben az országban nő fel és itt 
jár vagy itt fog járni iskolába”. A petíciók benyújtói az Európai Parlament 
beavatkozását kérik ebben a kérdésben. Ugyanezt a kérést továbbították a Petíciós 
Bizottság elnökének a CEED (Conseil Européen des Enfants du Divorce) által 
benyújtott online petíció formájában, francia, brit, belga, lengyel, osztrák, dél-afrikai, 
amerikai és ausztrál állampolgárok aláírásával.

A Petíciós Bizottság eddigi intézkedései

A bizottság elnöke, Marcin Libicki 2006. április 27-i levelében arra kérte Wilhelm 
Schönfelder nagykövetet, Németország állandó képviselőjét, hogy továbbítsa a 
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bizottság nagyfokú aggályait a kérdéssel kapcsolatban az illetékes német 
hatóságoknak, és kérjen tőlük további tájékoztatást a petíciók benyújtói által említett 
intézkedések okairól. Wilhelm Schönfelder nagykövet 2006. július 11-én kelt 
levelével válaszolt Marcin Libickinek. Az első eszmecserére – három, petíciót 
benyújtó személy részvételével – 2007. január 30-án került sor. Az Európai Bizottság 
írásos válasza a találkozóig nem érkezett meg, de a Bizottság álláspontját az 
Igazságügyek, Szabadság és Biztonság Főigazgatóságának képviselője szóban 
ismertette, és hangsúlyozta, hogy a német hatóságok megsérthették az EK-Szerződés 
12. és 14. cikkét, valamint az európai emberi jogi egyezményt.

Találkozó Berlinben a német hatóságokkal

Bevezetés

2007. március 22-én a Petíciós Bizottság küldöttsége Berlinben találkozott a német 
kormány képviselőivel, hogy megvitassák azokat az állításokat, amelyeket a 
petíciókat benyújtó személyek tettek a Jugendamt ellen. A találkozóra 14 óra és 15.20 
között került sor a német Bundestag épületében.

A találkozón az Európai Parlament részéről az alábbi személyek vettek részt: Marcin 
Libicki (a Petíciós Bizottság elnöke), Inés Ayala-Sender (a bizottság tagja), David 
Lowe (a bizottság titkárságának vezetője), Hannes Kugi (a bizottság titkárságáról) és
Szymon Szynkowski (Libicki úr asszisztense). Többen jelen voltak a petíciók 
benyújtói képviseletében: Ingo Nawrath (német szülők szövetsége), Stefan Hambura
(az egyik petíció benyújtójának jogi képviselője) és Beata Pokrzeptowicz (az egyik 
petíció benyújtója). A német hatóságokat Dr. Reinhard Wiesner (családügyi, ifjúsági 
és idősügyi minisztérium) képviselte, asszisztense és Andreas Hilliger (Brandenburg 
tartomány oktatási, ifjúsági és sportminisztériuma) társaságában.

A találkozó összefoglalása

Először Nawrath úr beszélt, aki általánosan ismertette kritikai észrevételeit a
gyermekvédelmi hatóságok teljesítményéről. Véleménye szerint a hatóságok 
munkatársai általában véve nem képesek megbirkózni a rájuk bízott sokrétű 
feladatokkal, úgymint egyrészről az elhagyott gyermekek gondozásával, másrészről a 
gyermekek felügyeletére vonatkozó eljárásokhoz kapcsolódó bizonyos kötelességek 
ellátásával. Emellett bírálta, hogy a német gyermekvédelmi hatóságok nem 
számoltathatók el döntéseikért, továbbá működésük nem átlátható és nem vonatkozik 
rá felügyelet. Beata Pokrzeptowicz ismertette az egyik észak-rajna-vesztfáliai 
gyermekvédelmi hatósággal kapcsolatos személyes tapasztalatait. Megismételte az 
Európai Parlamenthez benyújtott petíciójában ismertetett állításait, azaz, hogy a 
hatóságok munkatársai megtiltották számára a lengyel nyelv használatát gyermekével 



Külső fordítás

folytatott beszélgetése során. Ezt a megkülönböztetés egyértelmű esetének tekinti, 
hozzátéve, hogy a lengyel nyelv használatának a megtiltásával azt érhetik el, hogy 
gyermeke saját kulturális identitásának egy részét értéktelennek látja. Állítása szerint 
a Jugendamt azóta eltiltotta gyermekével való találkozástól. Hambura úr szerint a 
gyermekvédelmi hatóságoknál dolgozók nyelvtudásának hiánya nem megalapozott 
kifogás, mivel a Jugendamt könnyen gondoskodhatna egy lengyelül beszélő személy 
jelenlétéről. Azt állította továbbá, hogy számos büntetőeljárást indítottak a 
gyermekvédelmi hivatalok (Jugendämter) ellen gyermekek jogellenes elvitele miatt.

A német hatóságok részéről Wiesner úr beszélt először. Hangsúlyozta, hogy a 
megkülönböztetés kérdését nem elszigetelten kell kezelni, hanem a „gyermekjólét” 
fogalmának összefüggésében. Ezután ismertette az 1922 óta fennálló német 
gyermekvédelmi hatóságok történetét és szervezetét. A bírált intézkedések csak 
elenyésző részét érintik az e hatóságok által ellátott feladatok összességének, amelyek
szociális tevékenységeket is magukban foglalnak a gyermek- és ifjúságvédelem terén. 
Ezt követően Wiesner úr felvázolta a jogi keretet, kiemelve, hogy a szülői felügyeleti 
joggal kapcsolatos vitákban a döntést a családjogi bíróságok hozzák meg. Ilyen 
ügyekben a bíróságok általában felkérik a gyermekvédelmi hatóságokat, hogy adjanak 
véleményt. Amennyiben a bíró úgy ítélkezik, hogy egy szülő csak egy harmadik 
személy jelenlétében láthatja gyermekét, az ítélet meghatározza a harmadik személyt 
és az egyéb részleteket, úgymint a nyelvhasználatot stb. Annak a nézetnek adott 
hangot, hogy az a szülő, akit negatívan érint az ítélet, kétségkívül csalódottságot érez 
és (szubjektív módon) úgy érzi, hogy mind a bíróság, mind a gyermekvédelmi 
hatóságok félreértették őt. Mindazonáltal, ha a gyermekvédelmi hatóság nem ad az 
ítélettel ellentétes magyarázatot, az bíróság előtt megtámadható.

Hilliger úr részletesen elmagyarázta a hatáskörök megoszlását a kormány különböző 
szintjei között. Szövetségi szinten az igazságügyi minisztérium csak bizonyos 
kérdésekben felelős a szülői felügyeleti jogra vonatkozó nemzetközi ügyekkel 
kapcsolatban. A családügyi, ifjúsági és idősügyi minisztérium rendelkezik bizonyos 
feladatokkal a gyermekvédelmi hatóságok (Jugendämter) munkájának szövetségi 
szintű összehangolása terén. Mindazonáltal a családjogi kérdésekben a tartomány 
rendelkezik hatáskörrel a jogszabályok és a joghatóság tekintetében, míg a 
gyermekvédelmi hatóságok helyi szinten önállóan működnek. Hilliger úr és Wiesner 
úr rámutatott, hogy a megközelítőleg 500 gyermekvédelmi hivatal általában véve 
magas színvonalú teljesítményt nyújt, a nehéz feladatok ellenére. Elismerték, hogy 
néhány bonyolult, egyedi esetben nem zárhatók ki bizonyos hiányosságok. A 
regionális kormányzatok már dolgoznak ezek megoldásán, oly módon, hogy 
magasabb szintű képzést biztosítanak a tisztviselők számára.

Összefoglalásként Libicki úr rámutatott, hogy a Petíciós Bizottsághoz nagyon sok 
petíció érkezett, ami azt sugallja, hogy a probléma nem korlátozódik egyedi esetekre. 
Ayala asszonnyal együtt hangsúlyozta, hogy a bizottság a német hatóságok és 
bíróságok uniós jognak való megfelelésére koncentrál. A bizottság mindenképpen 
biztosítani kívánja, hogy a megkülönböztetést tiltó uniós jogot minden egyes esetben 
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tiszteletben tartsák. Másrészről a közigazgatási struktúrák és a különböző kormányzati 
szintek közötti hatáskörmegosztás Németország belső ügye. Libicki úr abbéli 
reményét fejezte ki, hogy a német hatóságok együttműködnek a petíciók benyújtói 
által felvetett problémák megoldásában, és bejelentette, hogy a kérdéssel újból 
foglalkoznak a Petíciós Bizottság következő ülésén, amelyre meghívja a német 
kormány képviselőit. Végül Libicki úr valamennyi résztvevő közreműködését
megköszönte.


