
LT\647024EL.doc PE 382.576

EL EL

Επιστολή που απηύθυνε στις 11 Ιουλίου 2006 ο Dr. Wilheim Schönfelder, μόνιμος 
αντιπρόσωπος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στον κ. 
Martin Libicki, Πρόεδρο της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με 
την αναφορά αριθ. 38/2006 του κ. Wojciech Pomorski
____________________________________________________________________________

Μετάφραση

Αξιότιμε κύριε βουλευτή,

Αναφορά αριθ. 38/2006 του κ. Wojciech Pomorski – το αίτημά σας για γνωμοδότηση

Έχετε παραπέμψει την προαναφερθείσα αναφορά  στον κ. Pomorski στην Μόνιμη 
Αντιπροσωπεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και ζητήσατε να διαβιβασθεί 
περαιτέρω στις αρμόδιες υπηρεσίες στη Γερμανία.

Ανταποκρίθηκα δεόντως στο αίτημά σας και, σήμερα, μπορώ να σας αναφέρω ότι το 
Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικογένειας, Τρίτης Ηλικίας, Γυναικών και Νεότητας, που είναι 
αρμόδιο για το θέμα αυτό, έχει διατυπώσει τις ακόλουθες παρατηρήσεις σχετικά με την 
αναφορά:

«Εισαγωγική παρατήρηση

Ο αναφέρων εκφράζει την άποψη ότι οι γερμανικές αρχές, και ειδικότερα οι εργασίες των 
υπηρεσιών ανηλίκων, παραβιάζουν τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα δικαιώματα 
του ανθρώπου. Βασιζόμενος στις εμπειρίες του με την υπηρεσία ανηλίκων του Αμβούργου 
σχολιάζει τη μεροληπτική διαδικασία των υπηρεσιών ανηλίκων σε όλη τη Γερμανία έναντι 
αλλοδαπών υπηκόων ή και Γερμανών υπηκόων που έχουν την ιθαγένεια άλλης χώρας.

Οι συγκεκριμένες του διαμαρτυρίες στρέφονται κατά της απόφασης της υπηρεσίας ανηλίκων 
στο πλαίσιο συνοδευόμενης επίσκεψης (& 1684 BGB) να χρησιμοποιεί αποκλειστικά τη 
γερμανική γλώσσα κατά την επικοινωνία του με τα παιδιά του. Ο αναφέρων διαπιστώνει ότι 
πρόκειται για τη συνήθη τακτική των υπηρεσιών ανηλίκων οι οποίες εκδίδουν σχετικές 
αποφάσεις χωρίς να υφίστανται αντικειμενικοί λόγοι για το γλωσσικό αυτό περιορισμό.

Υλοποίηση και προϋποθέσεις της επικοινωνίας με τη συνοδεία τρίτου

Η επικοινωνία με ένα παιδί με τη συνοδεία τρίτου μπορεί να αποφασισθεί μεταξύ του ατόμου 
που έχει το δικαίωμα επικοινωνίας και του γονέα που έχει αναλάβει την κηδεμονία ή 
αποφασίζεται από το δικαστήριο. Στη δεύτερη περίπτωση, η απόφαση λαμβάνεται όταν 
θεωρείται απαραίτητη για το συμφέρον του παιδιού (& 1684 παρ. 4, σελ. 1 BGB· υπόθεση ΒΒ -
8.8.2001 - Οικογενειακό Δίκαιο 2002, 414). Ο αποκλεισμός από το δικαίωμα αυτό ή ο 
περιορισμός του δικαιώματος επικοινωνίας επί μακρό χρονικό διάστημα μπορεί να ισχύει μόνον 
εάν, σε αντίθετη περίπτωση, θα διακυβεύονταν τα συμφέροντα του παιδιού ( 1684 παρ. 4 σελ. 2 
BGB).
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Σε περίπτωση που το οικογενειακό δικαστήριο αποφαίνεται υπέρ της επικοινωνίας γονέα με το 
παιδί του με τη συνοδεία τρίτου, πρέπει να διατίθεται προς το σκοπό αυτό κατάλληλο τρίτο 
(φυσικό) άτομο που θα συνοδεύει την επίσκεψη αυτή (Finger, MünchKommBGB, 4η έκδοση 
2002, & 1684 σημείωση 55· Struck: Wiesner, SGB VIII, 3η έκδοση 2006, & 18 σημείωση 33). 
Ήδη σε διαδικασίες που προβλέπει οικογενειακό δικαστήριο μπορεί να καθορίζεται 
συγκεκριμένα ένα τέτοιο άτομο στο πλαίσιο της απόφασης για την επικοινωνία με τη συνοδεία 
τρίτου. Προς το σκοπό αυτό, προτιμάται κατά κύριο λόγο ένα άτομο που χαίρει της 
εμπιστοσύνης και των δύο γονέων (Willutzki: Klinkhammer/Klotmann/Prinz, εγχειρίδιο 
επικοινωνίας με συνοδεία, 2004, σελ. 45). Δεδομένου ότι ένα τέτοιο άτομο δεν διατίθεται κατά 
τις δυσχερείς καταστάσεις διαφωνίας των γονέων που προηγούνται της συμφωνίας ή της 
απόφασης για μια επικοινωνία με συνοδεία τρίτου, η τακτική αυτή αποφασίζεται συνήθως από 
την υπηρεσία ανηλίκων η οποία διαθέτει κατάλληλο προσωπικό στις περιπτώσεις αυτές.

Ωστόσο, το οικογενειακό δικαστήριο δεν μπορεί να υποχρεώνει την υπηρεσία ανηλίκων να 
εξασφαλίζει συνοδό κατά την επικοινωνία με το παιδί, αλλά λαμβάνει δική του απόφαση ως 
προς το εάν ενδείκνυται για τη συγκεκριμένη περίπτωση ένα τέτοιο μέτρο (Münder κ.ά., FK-
SGB VIII, 5η ·εκδοση 2006, & 18 σημείωση 35· Willutzki, σελ. 45 κ.ε.). Η υποχρέωση παροχής 
συνδρομής σε ενδεδειγμένες περιπτώσεις κατά την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων για την 
επικοινωνία με το παιδί προκύπτει λόγω της αρμοδιότητας της δημόσιας υπηρεσίας ανηλίκων 
(& 18 παρ. 3, σελ. 4 SGB VIII) (Struck, &18 σημείωση 32). Η αξίωση αυτή περιλαμβάνει 
απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας ανηλίκων όσον αφορά την καταλληλότητα της περίπτωσης 
για την επικοινωνία με συνοδεία τρίτου βάσει αντικειμενικών κριτηρίων (Münder κ.ά., & 18 
σημείωση 35· Struck, & 18, σημείωση 32). Σε περίπτωση που η υπηρεσία ανηλίκων δεν θεωρεί 
ενδεδειγμένη την περίπτωση, ή εάν πιστεύει ότι δεν θα μπορούσε να παράσχει εγγυήσεις για την 
εξασφάλιση των συμφερόντων του παιδιού κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, μπορεί να 
αρνείται τη συνοδεία κατά την επίσκεψη (Willutzki, σελ. 45).

α. Στόχος της επικοινωνίας με συνοδεία τρίτου

Στόχος της επικοινωνίας με συνοδεία τρίτου είναι να εξευρεθεί από κοινού μια ρύθμιση για 
επικοινωνία χωρίς τη συνοδεία τρίτου (Münder, κ.ά. & 18 σημείωση 39) και συνεπώς να μην 
προβλέπεται η τακτική αυτή. Απαραίτητη προϋπόθεση προς το σκοπό αυτό είναι να μην τίθεται 
κίνδυνος για τα συμφέροντα του παιδιού. Εν όψει των δεδομένων αυτών, η επικοινωνία με 
συνοδεία εξυπηρετεί άλλους σκοπούς από την άσκηση του δικαιώματος του γονέα να 
επικοινωνεί με το παιδί του, σύμφωνα με την & 1684, παρ. 1 BGB. Ενώ το βασικό δικαίωμα 
επικοινωνίας με το παιδί παρέχει στο γονέα τη δυνατότητα να περιφρουρεί και να διατηρεί τη 
συναισθηματική του σχέση με το παιδί, το δικαίωμα αυτό επιτρέπει στον εν λόγω γονέα να 
προσδιορίζει τη μορφή της επικοινωνίας, ενώ κατά την επικοινωνία με τη συνοδεία τρίτου 
πρόκειται κατ’ αρχήν για την προστασία των παιδιών έναντι κινδύνων που απειλούν τα 
συμφέροντά του παρέχοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα να διατηρείται η σχέση μεταξύ του 
γονέα και των παιδιών. Ως συνδρομή εκ μέρους της υπηρεσίας ανηλίκων, η επικοινωνία με τη 
συνοδεία τρίτου πρέπει να συνιστά βραχυπρόθεσμο και στοχοθετημένο μέσο συνδρομής και 
προσωρινό μέτρο (και συνεπώς μη μόνιμη λύση) (Münder κ.ά., & 18 σημ. 32, 39). Κατά κανόνα 
επαρκούν 6 συνοδευόμενες επισκέψεις σε ανώτατη περίοδο 6 μηνών προκειμένου να καθορισθεί 
εν συνεχεία κατόπιν συμφωνίας όλων ρύθμιση για επικοινωνία χωρίς τη συνοδεία τρίτου. Η 
διαρκής και πολυετής επικοινωνία με τη συνοδεία τρίτου δεν είναι τόσο σκόπιμη όσο και 
χρήσιμη και δεν προβλέπεται από τον νομοθέτη (Münder κ.ά., & 18 σημείωση 32, 39).



LT\647024EL.doc 3/4 PE 382.576

EL

β. Μορφή της επικοινωνίας με τη συνοδεία τρίτου

Εκτός από τις αποφάσεις που εκδίδει το οικογενειακό δικαστήριο για τη συγκεκριμένη μορφή 
της επικοινωνίας με τη συνοδεία τρίτου (Finger, & 1684, 19 κ.ε), πρέπει να καθορισθεί η έννοια 
του παρόχου της εν λόγω υπηρεσίας (Münder κ.ά., & 18 σημ. 38). Και στο σημείο αυτό πρέπει 
να τηρείται η αρχή της αναλογικότητας. Συνεπώς, οι διατάξεις που καθορίζουν τον τρόπο 
εκτέλεσης του δικαιώματος επικοινωνίας κρίνονται επιτρεπτές εφόσον εξυπηρετούν το στόχο 
της προστασίας των συμφερόντων του παιδιού με το οποίο ασκείται το δικαίωμα επικοινωνίας 
και θεωρούνται ενδεδειγμένες και απαραίτητες προς το σκοπό αυτό. Οι εκάστοτε κανόνες 
προσαρμόζονται στις περιστάσεις της μεμονωμένης υπόθεσης. Εάν δεν λαμβάνονται υπόψη 
κανόνες που στοχεύουν στη διασφάλιση των συμφερόντων του παιδιού πρέπει να απορρίπτεται 
η τακτική της επικοινωνίας με συνοδεία τρίτου.

γ. Γλωσσικές ρυθμίσεις για την επικοινωνία με το παιδί με τη συνοδεία τρίτου

Σε περίπτωση μη γερμανόφωνων γονέων που επιθυμούν ή πρέπει να χρησιμοποιούν τη μητρική 
τους γλώσσα κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας τους με το παιδί τους, η συνήθης πρακτική είναι 
να θίγεται το ζήτημα αυτό ήδη κατά τη διαδικασία έκδοσης του διαζυγίου από το οικογενειακό 
δικαστήριο και να λαμβάνεται υπόψη κατά τον καθορισμό των προϋποθέσεων πραγματοποίησης 
της επικοινωνίας με συνοδεία τρίτου. Τούτο συμβαίνει κατά κανόνα όταν ο γονέας που έχει 
δικαίωμα επικοινωνίας με το παιδί του δεν κατέχει τη γερμανική γλώσσα. Εάν στο πλαίσιο της 
δικαστικής απόφασης ή συμφωνίας δεν προβλέπεται γλωσσική ρύθμιση, τότε το ζήτημα αυτό 
μπορεί να ρυθμιστεί από την υπηρεσία ανηλίκων.

Τόσο το δικαστήριο όσο και η υπηρεσία ανηλίκων πρέπει να αποφασίζουν ή να ρυθμίζουν το 
γλωσσικό καθεστώς με γνώμονα το συμφέρον του παιδιού και να λαμβάνουν υπόψη, στο 
πλαίσιο αυτό, το γεγονός ότι η χρήση της μητρικής γλώσσας του εν λόγω γονέα συνιστά 
πολιτιστικό πλούτο για το παιδί και είναι επίσης σημαντική από συναισθηματική άποψη. Στο 
πλαίσιο της επικοινωνίας με συνοδεία μπορεί επίσης να είναι σημαντικό το γεγονός ότι ο 
συνοδός πρέπει να κατανοεί το διάλογο μεταξύ του παιδιού και του γονέα. Τούτο συμβαίνει 
κυρίως στις περιπτώσεις που υπάρχει κίνδυνος να ασκηθούν προφορικές πιέσεις στο παιδί ή 
άλλες δυσμενείς επιρροές. Τούτο είναι επίσης νοητό σε περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει 
αποφασισθεί η επικοινωνία με το παιδί με τη συνοδεία τρίτου όταν υπάρχει κίνδυνος απαγωγής 
του παιδιού και υπάρχει φόβος να γίνει σχετική συμφωνία για την προετοιμασία μιας τέτοιας 
απαγωγής.

Εάν σύμφωνα με τις προαναφερθείσες αρχές απαιτείται να καταλαβαίνει ο συνοδός το διάλογο 
μεταξύ του παιδιού και του γονέα, πρέπει να εξετάζεται εάν, ενδεχομένως, διατίθεται 
συνεργάσιμο και κατάλληλο άτομο που θα συμβάλει στην επικοινωνία αυτή με σχετικές 
γλωσσικές γνώσεις. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ούτως ώστε τα άτομα που 
δικαιούνται συνδρομή για την επικοινωνία τους με τα παιδιά τους να εκφράζουν τις επιθυμίες 
και τις προτιμήσεις τους (& 5 SGB VIII). Οι επιθυμίες των δικαιούχων θα πρέπει να 
εκπληρούνται εφόσον τούτο δεν προκαλεί δυσανάλογες επί πλέον δαπάνες. Σε περίπτωση που η 
υπηρεσία ανηλίκων πρέπει να χρησιμοποιεί τρίτο άτομο με τις απαιτούμενες γλωσσικές γνώσεις,
εφόσον δεν διαθέτει προσωπικό με τις εν λόγω γλωσσικές γνώσεις, θα πρέπει σε μεμονωμένες 
περιπτώσεις να επιτρέπονται ανάλογες μεγαλύτερες δαπάνες. Ωστόσο, εάν δεν διατίθεται 
ενδεδειγμένο άτομο με τις απαιτούμενες γλωσσικές γνώσεις, η υποχρέωση να πραγματοποιείται 
η επικοινωνία αποκλειστικά στη γερμανική γλώσσα θεωρείται κατ’ αρχήν λιγότερο αυστηρό 
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μέτρο από την πλήρη απαγόρευση της επικοινωνίας του γονέα με το παιδί του με συνοδεία 
τρίτου λόγω πιθανών κινδύνων για το παιδί.

δ. Ένδικα μέσα

Εάν η υπηρεσία ανηλίκων δεν αναλαμβάνει τη συνοδεία κατά την επικοινωνία του γονέα με το 
παιδί ή εάν το πράττει μόνον υπό ορισμένες προϋποθέσεις που έχει καθορίσει το δικαστήριο, 
τότε ο γονέας που δικαιούται να επικοινωνεί με το παιδί του μπορεί να προσφύγει σε ένδικα 
μέσα κατά της απόφασης της υπηρεσίας ανηλίκων δεδομένου ότι το δικαίωμα αυτό βασίζεται 
στη νομική βάση του SGB VIII (Willutzki, σελ. 46). Σε επείγουσες περιπτώσεις παρέχεται η 
δυνατότητα προσφυγής στη διαδικασία της προσωρινής έννομης προστασίας ως ασφαλιστικό 
μέτρο."

(τύπος ευγενείας και υπογραφή)


