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Petycja nr 38/2006, złożona przez Wojciecha Pomorskiego 
Pańska prośba o wydanie opinii

Szanowny Panie Pośle,

przesłał Pan powyższą petycję Wojciecha Pomorskiego do Stałego Przedstawicielstwa Republiki Federalnej 
Niemiec i poprosił Pan o jej dalsze przekazanie właściwym organom w Niemczech. 

Chętnie spełniłem tę prośbę i mogę Pana dzisiaj poinformować, iż Ministerstwo ds. Rodziny, Osób 
Starszch, Kobiet i Młodzieży zajęło w Pana sprawie następujące stanowisko:

„Uwaga wstępna

Autor niniejszej petycji wyraża swój sprzeciw wobec łamania prawa obowiązującego w ramach Wspólnoty 
Europejskiej oraz praw człowieka przez władze niemieckie, w szczególności poprzez działanie urzędów do 
spraw nieletnich. Na podstawie własnych doświadczeń z hamburskim urzędem do spraw nieletnich utrzymuje 
on, iż w tego rodzaju urzędach w całych Niemczech prowadzi się dyskryminującą procedurę wobec 
obcokrajowców i obywateli Niemiec innych narodowości.

Konkretne, sformułowane przez niego zarzuty odnoszą się do nakazu urzędu do spraw nieletnich 
dotyczącego komunikowania się ze swoimi dziećmi w ramach spotkań nadzorowanych (§ 1684 niemieckiego 
kodeksu cywilnego) wyłącznie w języku niemieckim. Składający petycję utrzymuje, iż jest to powszechny 
sposób postępowania w urzędach do spraw nieletnich, które wydają odpowiednie rozporządzenia, mimo iż 
nie ma merytorycznych przesłanek do wprowadzania ograniczeń językowych.

Przeprowadzanie oraz podstawowe warunki spotkań nadzorowanych

Spotkania nadzorowane dziecka z osobą uprawnioną do spotkań mogą zostać uzgodnione pomiędzy osobą 
uprawnioną a jednym z rodziców sprawujących opiekę nad dzieckiem lub mogą zostać nakazane przez sąd. 
Nakazy wydawane są przez sąd tylko wtedy, gdy jest to konieczne dla dobra dziecka 
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(§ 1684 ust. 4 zd. 1 niemieckiego kodeksu cywilnego; OLG BB (komentarz prawny Wyższego Sądu 
Krajowego) - 8.8.2001 - Przegląd prawa rodzinnego 2002, str. 412). Wyłączenie lub ograniczenie prawa do 
spotkań nadzorowanych przez dłuższy okres może nastąpić tylko wtedy, gdy w przeciwnym razie mogłoby 
zostać naruszone dobro dziecka (§ 1684 ust. 4 str. 2 niemieckiego kodeksu cywilnego). 
W przypadku, gdy sąd nakazuje spotkania nadzorowane jednego z rodziców ze swoim dzieckiem, włączona 
musi być osoba trzecia (fizyczna) gotowa do współdziałania, która będzie towarzyszyć spotkaniom (Finger, 
w: MünchKomm, niemiecki kodeks cywilny, wydanie czwarte, 2002 r., § 1684 pkt 55; Struck, w: Wiesner, 
niemiecki kodeks socjalny, ósma księga, wydanie trzecie 2006 r., § 18 pkt 33). Już w trakcie postępowania 
prowadzonego przez sąd rodzinny może zostać wyznaczona konkretna osoba, która towarzyszyć będzie 
spotkaniom nadzorowanym. W pierwszej kolejności bierze się pod uwagę osobę cieszącą się zaufaniem 
obojga rodziców (Willutzki, w: Klinkhammer/Klotmann/Prinz, Handbuch Begleiteter Umgang, 2004, str. 45). 
Ze względu na fakt, iż właśnie w trudnych sytuacjach konfliktowych pomiędzy rodzicami, które poprzedzają 
uzgodnienie lub nakazanie spotkań nadzorowanych, brakuje takiej osoby, nadzorowanie spotkań odbywa się 
zazwyczaj za pośrednictwem urzędu do spraw nieletnich, który z kolei wyznacza w tym celu osobę z 
odpowiednimi kwalifikacjami.

Sąd rodzinny nie może jednak zobowiązać urzędu do spraw nieletnich do nadzorowania spotkań. Urząd 
podejmuje własną decyzję, czy w danym przypadku może zostać zastosowany taki środek (Münder i inni,  
niemiecki kodeks socjalny - konflikty rodzinne, ósma księga, wydanie piąte, 2006, § 18, pkt 35; Willutzki, 
str. 45 i nast.). Obowiązek prawny udzielenia pomocy w wykonaniu postanowień sądowych dotyczących 
wizyt w danych przypadkach spoczywa natomiast na podmiotach odpowiedzialnych za świadczenie pomocy 
społecznej nieletnim zgodnie z § 18 ust. 3 str. 4 ósmej księgi kodeksu socjalnego (Struck, § 18 pkt 32). Ten 
przepis zawiera decyzję właściwego urzędu do spraw nieletnich w sprawie objęcia danego przypadku 
spotkaniami nadzorowanymi na podstawie merytorycznych kryteriów (Münder i inni, § 18 pkt, 35; Struck, § 
18, pkt 32). W przypadku, gdy urząd do spraw nieletnich uzna dany przypadek za niekwalifikujący się, tzn. 
wyrazi opinię, iż podczas wizyt nie potrafi zagwarantować bezpieczeństwa dziecka, wtedy może odrzucić 
spotkania nadzorowane (Willutzki, str. 45).

a. Cel spotkań nadzorowanych
Celem spotkań nadzorowanych jest przejście przy współudziale wszystkich uczestniczących w nich osób do 
formy kontaktu nienadzorowanego (Münder i inni,§ 18 pkt 39), tak by kontakt nadzorowany stał się zbędny. 
Warunkiem jest, by nie stwarzało to niebezpieczeństwa dla dobra dziecka. W tym kontekście spotkania 
nadzorowane służą innym celom niż korzystanie z praw rodzicielskich do wizyt zgodnie z § 1684 ust. 1 
niemieckiego kodeksu cywilnego. Podczas gdy zasadnicze prawo do kontaktów pomiędzy dzieckiem a 
uprawnionym rodzicem powinno dawać możliwość pielęgnowania i zachowania wzajemnych relacji 
emocjonalnych, co uwzględnia prawo uprawnionego rodzica do samodzielnego ustalenia formy kontaktu, w 
przypadku formy spotkań nadzorowanych chodzi przede wszystkim o ochronę dzieci przed zagrożeniami 
przy jednoczesnym stworzeniu możliwości utrzymania relacji pomiędzy uprawnionym rodzicem a dzieckiem. 
Jako rodzaj pomocy spotkania nadzorowane mogą być jedynie krótkoterminowym i celowym narzędziem 
oraz środkiem tymczasowym (a nie stałym rozwiązaniem) Münder i inni, § 18 pkt 32, 39). Z reguły powinno 
wystarczyć sześć spotkań przeprowadzonych przez okres nie dłuższy niż sześć miesięcy, by następnie na 
drodze wzajemnego porozumienia przejść do spotkań o charakterze nienadzorowanym. Spotkania 
nadzorowane trwające latami nie mają ani sensu, ani nie są możliwe do udźwignięcia pod względem 
finansowym, nie są też zamierzeniem ustawodawcy (Münder i inni, § 18 pkt 32, 39). 

b. Forma spotkań nadzorowanych

Obok nakazów, które może wydawać sąd rodzinny ze względu na konkretną formę spotkań nadzorowanych 
(Finger, § 1684 pkt 19, 20, 21), miarodajna jest koncepcja podmiotu świadczącego pomoc (Münder i inni, § 
18 pkt 38). Również tutaj należy przestrzegać zasady proporcjonalności, tzn. przepisy, które regulują 
korzystanie z prawa do spotkań są dopuszczalne, o ile mają na celu dobro dziecka, w stosunku do którego 
stosowane jest to prawo oraz o ile są właściwe i konieczne. Powyższe przepisy stosowane są odpowiednio do 
okoliczności danego przypadku. Jeżeli nie przestrzega się przepisów, które powinny chronić dobro dziecka, 
decyzja o spotkaniach nadzorowanych może zostać odrzucona
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c. Kwestie językowe w przypadku spotkań nadzorowanych

W przypadku rodziców niewładających językiem niemieckim, którzy podczas spotkań ze swoim dzieckiem  
chcą używać swojego języka ojczystego lub muszą go używać, powszechną praktyką jest rozważenie tej 
kwestii już w trakcie postępowania w sądzie rodzinnym oraz uwzględnienie jej przy wyznaczaniu spotkań 
nadzorowanych. Dzieje się tak zwykle w przypadku, gdy uprawniony rodzic nie zna języka niemieckiego. 
Jeżeli nie przewidziano zasady dotyczącej stosowania języków w ramach orzeczenia sądowego lub po 
uzgodnieniu, wtedy decyzję w tej sprawie może wydać urząd do spraw nieletnich. 

Podejmując decyzję w sprawie języków zarówno sąd, jak i urząd do spraw nieletnich muszą kierować się 
dobrem dziecka oraz wziąć pod uwagę, iż posługiwanie się przez dziecko językiem ojczystym uprawnionego 
rodzica wzbogaca je w sferze kulturowej oraz ma dla niego znaczenie emocjonalne. Jednak w czasie spotkań 
nadzorowanych może zaistnieć konieczność rozumienia przez osobę towarzyszącą spotkaniu rozmowy 
pomiędzy dzieckiem a uprawnionym rodzicem. Ma to miejsce w przypadku obawy, że dziecko poddaje się 
presji werbalnej bądź wywiera się na nie negatywny wpływ. Może to mieć miejsce w przypadkach, w których 
zarządzono spotkania nadzorowane z obawy przed odebraniem dziecka oraz z obawy przed uzgodnieniami 
mogącymi prowadzić do odebrania dziecka.  

Jeżeli ze względu na powyższe zasady istnieje konieczność, by osoba towarzysząca spotkaniu rozumiała 
rozmowę dziecka z uprawnionym rodzicem, należy sprawdzić, czy w danym przypadku osoba gotowa do 
współdziałania i towarzysząca spotkaniom zna dany język. W związku z tym należy wziąć pod uwagę, iż 
osoby uprawnione do otrzymania pomocy posiadają prawo wyboru (§ 5 niemieckiego kodeksu socjalnego, 
ósma księga). Należy spełnić żądania osób uprawnionych, o ile nie powoduje to nieproporcjonalnych 
dodatkowych kosztów. W przypadku, gdy urząd do spraw nieletnich musiałby włączyć osobę trzecią znającą 
odpowiedni język, ponieważ sam nie dysponuje taką osobą, wtedy w pojedynczych przypadkach znaczne 
koszty mogłyby jeszcze zostać uznane za proporcjonalne. Jeżeli mimo to brak odpowiedniej osoby z 
wymaganą znajomością danego języka, zasadniczo dopuszczalny wydaje się nakaz komunikowania się 
wyłącznie w języku niemieckim, ponieważ uważa się go za środek łagodniejszy niż całkowita rezygnacja ze 
spotkań nadzorowanych ze względu na możliwe zagrożenie dla dobra dziecka.

d. Droga prawna

W przypadku, gdy urząd do spraw nieletnich nie podejmuje się nadzorowania wizyt, bądź prowadzi je tylko 
na określonych warunkach, których nie zarządził sąd, wtedy uprawnionemu rodzicowi przysługuje prawo 
odwołania się od decyzji urzędu do spraw nieletnich na drodze sądowoadministracyjnej. Prawo to 
zagwarantowane jest osobie uprawnionej do spotkań nadzorowanych na podstawie księgi ósmej kodeksu 
cywilnego (Willutzki, str. 46). W nagłych przypadkach rozważany jest proces tymczasowej ochrony prawnej 
na drodze tymczasowego zarządzenia sądu.”

Z wyrazami szacunku,

Wilhelm Schönfelder (podpis nieczytelny)
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