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A Wojciech Pomorski által benyújtott 38/2006 sz. petíció
Az Ön állásfoglalási kérelme

Tisztelt Képviselő Úr!

Ön elküldte a Német Szövetségi Köztársaság Állandó Képviseletének Pomorski úr fent nevezett 
petícióját, és kérte annak továbbítását az illetékes német hatóságokhoz.

Kérését  készséggel teljesítettem, és ma tájékoztathatom arról, hogy az illetékes Szövetségi 
Családügyi, Idősügyi, Nőügyi és Ifjúsági Minisztérium az alábbiak szerint foglalt állást a petíció 
tárgyában:

„Előzetes megjegyzés

a petíció előterjesztője fent említett petíciójában úgy véli, hogy a német hatóságok különösen a 
gyámügyi hivatalok munkája révén megsértik az Európai Unió közösségi jogát és az emberi 
jogokat. A petíció előterjesztője egy hamburgi gyámügyi hivatallal szerzett tapasztalatai alapján 
a gyámügyi hivatalokat azzal vádolja, hogy szövetségi szinten hátrányosan megkülönböztetik a 
külföldi állampolgárokat és a külföldi nemzetiségű német állampolgárokat eljárásaik során. 

Konkrét vádjai a gyámügyi hivatal azon végzése ellen irányulnak, amely a kísérettel történő 
kapcsolattartás (BGB (német PTK), 1684. §) keretében előírja, hogy gyermekeivel kizárólag 
németül kommunikálhat. A petíció előterjesztője úgy véli, hogy ez a gyámügyi hivatalok által 
általánosan alkalmazott eljárási mód, amely alapján a nyelvi korlátok szakmai indokolása nélkül 
hoznak határozatot.
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A kísérettel történő kapcsolattartás létrejötte és keretfeltételei 

A jogosult személy részéről a gyermekkel kísérettel történő kapcsolattartásról a jogosult 
személy és a gondozó szülő állapodhat meg, vagy a bíróság állapíthatja meg a gyermek 
érdekében. A bíróság által történő megállapítás kizárólag a gyermek érdekében történhet (BGB 
1684. § (4) bekezdés 1. alpont, Brandenburgi Tartományi Legfelsőbb Bíróság, 2001. augusztus 
8-i ítélete, - Családjogi Folyóirat (FamRZ) 2002., 414.). A kapcsolattartási jog kizárása vagy 
korlátozása hosszabb távon csak abban az esetben történhet, ha máskülönben a gyermek 
érdekei veszélyeztetve lennének (BGB 1684. § (2) bekezdés).

Amennyiben a családjogi bíróság a szülő részére gyermekével kísérettel történő 
kapcsolattartást rendel el, egy közreműködő harmadik (természetes) személynek kell 
közreműködnie a kapcsolattartás kíséretében (Finger, forrás: MünchKommBGB 4. kiadás, 
2002,  1684. § 55. széljegyzet; Struck, forrás: Wiesner, SGB VIII, 3. kiadás, 2006, 18§, 33. 
széljegyzet). Már a bírósági családjogi eljárás során meg lehet nevezni egy konkrét személyt a 
kapcsolattartás-kíséreti határozat keretében. Erre elsősorban olyan személy jöhet szóba, aki 
mindkét szülő bizalmát élvezi (Willutzki, forrás: Klinkhammer/Klotmann/Prinz, Handbuch 
Begleiteter Umgang (A kísérettel történő kapcsolattartás kézikönyve), 2004, 45. o.). Mivel 
azonban épp a kísérettel történő kapcsolattartásra vonatkozó megállapodásra vagy végzésre 
jellemző szülői konfliktushelyzetekben nem áll (már) olyan személy rendelkezésre, a
kapcsolattartást rendszerint a gyámügyi hivatal révén látják el, amely megfelelő szakembert 
bocsát rendelkezésre.

A gyámügyi hivatalt nem kötelezheti családjogi bíróság kapcsolattartás kíséretére, saját 
hatáskörben határoz arról, hogy adott esetben indokolt-e ilyen intézkedés (többek között 
Münder, FK-SGB VIII, 5. kiadás. 2006, § 18, 35. széljegyzet; Willutzki, 45 o.) Ezzel szemben az 
SGB (Szociális Törvénykönyv) VII. könyve 18. §-ának (3) bekezdése szerint az állami ifjúsági 
segélyszolgálatnak jogszabályi kötelessége a bírósági kapcsolattartási rendelkezések 
végrehajtása a megfelelő esetekben (Struck, 18.  §, 32 széljegyzet). Ezen igény magában 
foglalja az illetékes gyámügyi hivatal határozatát arról, hogy szakmai kritériumok alapján az ügy 
alkalmas a kísérettel történő kapcsolattartásra (többek között Münder 18. § 35. széljegyzet; 
Struck, 18 § 32. széljegyzet). Amennyiben a gyámügyi hivatal nem tartja alkalmasnak az ügyet, 
azaz véleménye szerint nem lehet biztosítani a kapcsolattartás során a gyermek érdekeit, 
elutasíthatja a kísérettel történő kapcsolattartást (Willutzki, 45.o.).

a. A kísérettel történő kapcsolattartás célkitűzései

A kísérettel történő kapcsolattartó célja az összes érintett személy közreműködésével a kíséret 
nélküli kapcsolattartás elérése (többek között Münder, 18 §, 39. széljegyzet), azaz a kísérettel 
történő kapcsolattartás fölöslegessé tétele. Ennek előfeltétele, hogy ne jelentsen veszélyt a 
gyermekre nézve. A kísérettel történő kapcsolattartás ennek értelmében más célt szolgál, mint 
a szülői kapcsolattartási jog gyakorlása a BGB 1684 § (1) bekezdése alapján. Amíg 
kapcsolathoz való alapvető jog a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő számára 
lehetővé teszi azt, hogy ápolják és fenntartsák a köztük fennálló érzelmi kapcsolatot (ami 
magába foglalja a kapcsolattartásra jogosult szülő azon jogát, hogy maga alakítsa ki a 
kapcsolattartás módját), a kísérettel történő kapcsolattartás kialakításánál elsősorban a 
gyermek érdekeit veszélyeztető tényezőktől való védelemről van szó, egyúttal a 
kapcsolattartásra jogosult szülő és a gyerek közötti viszony fenntartásának lehetővé tétele 
mellett.
A kísérettel történő kapcsolattartás csak rövid ideig, rövid-távú kisegítő eszközként és átmeneti 
intézkedésként alkalmazható gyámügyi segítségnyújtásra (többek között Münder, 18 § 32. és 
39. széljegyzet). Általában elegendő hat kísérettel történő kapcsolattartás egy legfeljebb 
hathónapos időszakon belül az egyetértésben hozott kíséret nélküli kapcsolattartási 
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megállapodás eléréshez. A több évig tartó folyamatos kísérettel történő kapcsolattartás 
alapjában véve nem indokolható és nem is teljesíthető, illetve nem is áll a jogalkotó 
szándékában (többek között Münder, 18 § 32. és 39. széljegyzet).

b. A kísérettel történő kapcsolattartás kialakítása

A családjogi bíróság kísérettel történő kapcsolattartás konkrét kialakítása tekintetében hozott 
végzése mellett irányadó a kötelezett álláspontja is (többek között Münder, 18 § 38. 
széljegyzet). Itt is figyelembe kell venni az arányosság elvét. A kapcsolattartási jog 
gyakorlásának szabályozása annyiban engedhető meg, amennyiben az a kapcsolattartási jog 
gyakorlásával a gyermek érdekeinek védelmét szolgálja, arra alkalmas és ahhoz szükséges. A 
mindenkori szabályok ezért az adott eset egyedi körülményeihez igazodnak. Amennyiben nem 
tartják be a gyermek biztonságát szolgáló szabályokat, el lehet utasítani a kísérettel történő 
kapcsolattartást.

c. A kísérettel történő kapcsolattartás nyelvi rendelkezései

Az anyanyelvét a kapcsolattartás során alkalmazni kívánó vagy arra kényszerülő, németül nem 
beszélő kapcsolattartásra jogosult szülő esetén a szokásos gyakorlat szerint már a családjogi 
bírósági eljárásban kitérnek erre a kérdésre, és figyelembe veszik a kapcsolattartás 
meghatározásakor. Általában ez az eset, ha a kapcsolattartásra jogosult nem beszél németül. 
Amennyiben a bírósági határozat vagy a megállapodás keretében nem szabályozzák a nyelvi 
rendelkezéseket, azt megteheti a gyámügyi hivatal is.

Mind a bíróság, mind a gyámügyi hivatal köteles a nyelvi rendelkezésekre vonatkozó 
határozatát a gyermek érdekében kialakítani, és figyelembe kell vennie azt, hogy a 
kapcsolattartásra jogosult személy anyanyelvének alkalmazása kulturálisan gazdagítja a 
gyermeket, illetve, hogy az érzelmi okokból is fontos. A kísérettel történő kapcsolattartás
keretében azonban elkerülhetetlen, hogy a kapcsolattartás kísérője megértse a gyermek és a 
kapcsolattartásra jogosult szülő párbeszédét. Ez az eset különösen akkor érvényes, ha attól 
lehet tartani, hogy a gyermekre verbálisan nyomást gyakorolnak vagy más módon negatívan 
befolyásolják. Ez olyan esetekben képzelhető el, amelyben a kísérettel történő kapcsolattartást 
a gyermek esetleges elrablása miatt rendelték el, és attól tartanak, hogy a beszélgetések egy 
ilyen elrablás előkészítését szolgálják.

Amennyiben a fent említett elvek miatt szükséges, hogy a kapcsolattartás kísérője megértse a 
gyermek és a kapcsolattartásra jogosult személy közötti párbeszédet, meg kell vizsgálnia, hogy 
rendelkezésre áll-e az adott esetben olyan elkísérni hajlandó és alkalmas személy, aki 
rendelkezik a szükséges nyelvi ismeretekkel. Ezzel összefüggésben figyelembe kell venni, hogy 
a jogosult személy jogosult a gyermek- és gyámügyi szolgáltatás kérésére és megválasztására 
(SGB VIII, 5. § ). A jogosultak kívánságait ennek során figyelembe kell venni, amennyiben az 
nem okoz aránytalan többletöltségeket. Amennyiben a gyámügyi hivatal bevon egy megfelelő 
nyelvtudással rendelkező harmadik személyt, mivel a hivatal nem rendelkezik a megfelelő 
nyelvismeretekkel, egyes esetekben még a jelentős többletköltségeket is lehet arányosnak 
tekinteni. Amennyiben mégsem áll rendelkezésre megfelelő nyelvtudással rendelkező személy, 
elvileg megengedhető a német nyelv kizárólagos használatának feltétele, mivel ez enyhébb 
eszköznek minősül, mint a kísérettel történő kapcsolattartás elutasítása a gyermek érdekeinek 
esetleges veszélyeztetése miatt.

d. Peres út
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Amennyiben a gyámügyi hivatal nem veszi át a kísérettel történő kapcsolattartást, vagy csak 
bizonyos, nem a bíróság rendelkezéseinek megfelelő részletszabályok mellett hajtja végre, a 
kapcsolattartásra jogosult szülő előtt nyitva áll a gyámügyi hivatal határozatának megtámadása 
közigazgatási úton, mivel a kapcsolattartásra jogosult személy igényének jogalapja az SGB VIII. 
(Willutzki, 46.o.). Sürgős esetben előzetes jogvédelmi eljárásként ideiglenes végzés jöhet 
szóba.”

Üdvözlettel


