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Ιστορικό
Η Επιτροπή Αναφορών εξακολουθεί να λαμβάνει σχετικά μεγάλο αριθμό αναφορών σχετικά 
με ισχυρισμούς περί διακρίσεων και κακοδιαχείρισης εκ μέρους της γερμανικής υπηρεσίας 
κοινωνικής μέριμνας παίδων και νέων («Jugendamt»). Η Επιτροπή Αναφορών έθεσε ήδη το 
θέμα υπόψη των γερμανικών αρχών κατά τη διάρκεια της τελευταίας κοινοβουλευτικής 
περιόδου, και συγκεκριμένα στο πλαίσιο επίσκεψης αντιπροσωπείας στο Βερολίνο, τον 
Μάρτιο του 2007, συνεπεία της οποίας συνέταξε σχετικό έγγραφο που αποτελεί έκτοτε τη 
βάση επί της οποίας ερείδεται η πολιτική της. Ωστόσο, λόγω της συνεχούς λήψης 
παρεμφερών αναφορών, και δεδομένου του εξαιρετικά ευαίσθητου χαρακτήρα του 
προβλήματος, η επιτροπή αποφάσισε να επανεξετάσει το ζήτημα στο πλαίσιο νέας 
συνάντησης με την Επιτροπή Αναφορών και την Επιτροπή Οικογένειας, Ηλικιωμένων, 
Γυναικών και Νέων της γερμανικής Ομοσπονδιακής Βουλής, καθώς και με εκπροσώπους των 
αρμόδιων γερμανικών αρχών. 

Κατά βάση, οι αναφορές που υποβάλλονται συνήθως από θιγέντες γονείς επισημαίνουν την 
αντίδραση των αναφερόντων σε αυτό που εκλαμβάνουν ως ευνοϊκή μεταχείριση των γονέων 
γερμανικής ιθαγένειας και στα επακόλουθα προσκόμματα, τις δυσκολίες ή την αδυναμία 
κάποιου/-ας συζύγου μη γερμανικής ιθαγένειας να έχει επαφή με το παιδί του/της, ακόμα και 
κατά τη διάρκεια επισκέψεων υπό εποπτεία, εξαιτίας των αυστηρά εφαρμοζόμενων 
γλωσσικών κανόνων σύμφωνα με τους οποίους επιτρέπεται μόνο η χρήση της γερμανικής 
γλώσσας. Πρόκειται εν προκειμένω για εμφανή δυσμενή διάκριση λόγω ιθαγένειας ή 
γλώσσας, η οποία αντιβαίνει στις διατάξεις της Συνθήκης για την ΕΕ. Αναφορές υποβάλλουν 
επίσης στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και γερμανοί γονείς, 
διαμαρτυρόμενοι σχετικά με τις ενέργειες και τις ληφθείσες αποφάσεις της γερμανικής 
Υπηρεσίας Κοινωνικής Μέριμνας Νέων· σε αυτές τις περιπτώσεις, όμως, δεν είναι δυνατή η 
εφαρμογή των διατάξεων της Συνθήκης για την ΕΕ σχετικά με τις διακρίσεις, παρά το 
γεγονός ότι ενδέχεται να παρουσιάζουν συνάφεια άλλες διατάξεις, όπως εκείνες που 
περιλαμβάνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι αναφορές που λαμβάνονται δεν παρέχουν κατ’ ανάγκη πλήρη 
πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με κάθε υπόθεση, αλλά, αντιθέτως, ενδέχεται να προβάλλουν 
μόνο τη μία πλευρά μιας εξαιρετικά σύνθετης και τραυματικής κατάστασης για τους 
εμπλεκόμενους γονείς, αλλά, κυρίως, για τα ίδια τα παιδιά, το συμφέρον των οποίων πρέπει 
να παραμένει, σε κάθε περίπτωση, πρωταρχικής σημασίας.

Τα μέλη της αντιπροσωπείας και της Επιτροπής Αναφορών εκφράζουν εγγράφως τις 
ευχαριστίες τους για την άρτια συνεργασία τους με τις γερμανικές αρχές σε κάθε επίπεδο 
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κατά τη διάρκεια της εν λόγω επίσκεψης.

Συνάντηση στο Βερολίνο, στις 24 Νοεμβρίου 2011, στη γερμανική Ομοσπονδιακή Βουλή

Πρωί

 9.00 - 10.15

Έπειτα από μια εισαγωγή από την επικεφαλής της αντιπροσωπείας, κ. Iliana Malinova Iotova, 
η οποία υπογράμμισε ότι στόχος της επίσκεψης δεν ήταν να ληφθούν αποφάσεις για 
συγκεκριμένες υποθέσεις ούτε να υπάρξει παρέμβαση στην εθνική νομοθεσία, αλλά να 
διασαφηνιστούν οι κατηγορίες των αναφερόντων, το πρόγραμμα ξεκίνησε με μια συνάντηση 
με την κ. Sabine Brieger, δικαστή στο δικαστήριο οικογενειακών διαφορών του Βερολίνου-
Pankow/Weissensee και δικαστή «σύνδεσμο» στο Διεθνές Δίκτυο Δικαστών Haag, και με την 
κ. Azime Zeycan, δικηγόρο που ειδικεύεται στο οικογενειακό δίκαιο.

Η κ. Sabine Brieger προέβη σε επισκόπηση των προσφυγών που έχουν γίνει στο δικαστήριο 
οικογενειακών διαφορών σχετικά με τη γονική επιμέλεια. Υπογράμμισε ότι σε περιπτώσεις 
παντρεμένων γονέων, οι γονείς συνήθως εξακολουθούν να ασκούν από κοινού την επιμέλεια, 
και η απόφαση που αφορά τον τόπο κατοικίας του παιδιού καθώς και άλλες διατυπώσεις 
λαμβάνεται, στο 60% των περιπτώσεων, με κοινή συμφωνία και χωρίς δικαστική απόφαση. 
Μόνο το 2-3% των εν λόγω περιπτώσεων επιμέλειας του παιδιού μετατρέπονται σε πιο 
μακροχρόνιες δικαστικές διαμάχες.

Σε περιπτώσεις που αφορούν ανύπαντρους γονείς, η μητέρα έχει κατά κανόνα την 
αποκλειστική επιμέλεια εφόσον οι γονείς δεν προβούν σε δήλωση περί επιμέλειας. Όλοι οι 
γονείς, είτε είναι παντρεμένοι είτε όχι, μπορούν επίσης να απευθυνθούν στην «Jugendamt» 
για την εξεύρεση αμοιβαίως αποδεκτής λύσης, η οποία μπορεί να αποτελέσει τη βάση για μια 
δικαστική απόφαση σχετικά με τη γονική μέριμνα.

Σύμφωνα με τον γερμανικό αστικό κώδικα, παρεμβάσεις του οικογενειακού δικαστηρίου στα 
δικαιώματα των γονέων είναι δυνατές μόνο εάν κινδυνεύει η καλή διαβίωση του παιδιού 
(κακοποίηση, αμέλεια, σεξουαλική κακοποίηση) και οι γονείς δεν είναι σε θέση ή δεν 
επιθυμούν να θέσουν τέλος στην εν λόγω επικίνδυνη κατάσταση. Στις εν λόγω περιπτώσεις, 
κατά τις οποίες η «Jugendamt» συμμετέχει και εμφανίζεται ενώπιον του δικαστηρίου, η 
φροντίδα του παιδιού μπορεί να αφαιρεθεί μερικώς ή ολικώς από τον γονέα, και το 
δικαστήριο μπορεί να εκδώσει απόφαση για υπό εποπτεία επισκέψεις.

Η Sabine Brieger υπογράμμισε επίσης τη σημασία της συμμετοχής και της εκπροσώπησης 
του παιδιού στη δικαστική διαδικασία, την προσωπική ακρόαση (που κανονικά ξεκινά από 
την ηλικία των τριών ετών, ενώ είναι υποχρεωτική για παιδιά άνω των 14 ετών) και την 
παροχή ενημέρωσης στο παιδί σχετικά με το αντικείμενο, την πορεία και την πιθανή έκβαση 
της διαδικασίας. Επίσης επέστησε την προσοχή στη σημασία της διατομεακής συνεργασίας, 
δήλωσε όμως ότι, τελικά, οι γονείς είναι εκείνοι που θα πρέπει να αναλαμβάνουν την ευθύνη 
για την εξεύρεση λογικής λύσης.
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Κατά την παρέμβασή της, η κ. Azime Zeycan, η οποία εργάζεται ως δικηγόρος στο Bochum, 
υποστήριξε ότι η κ. Sabine Brieger παρουσίασε μια υπερβολικά ρόδινη περιγραφή της 
κατάστασης και ότι στόχος της παρουσίας της στη συνάντηση ήταν να δώσει μια ρεαλιστική 
περιγραφή του τρόπου λειτουργίας του συστήματος. Αναφέρθηκε στην υπόθεση του τούρκου 
υπηκόου Kazim Görgülü (η ίδια ήταν δικηγόρος του), ο οποίος επί χρόνια ζητούσε να 
αναλάβει την επιμέλεια του εκτός γάμου γιου του, τον οποίο η γερμανίδα μητέρα του έδωσε 
για υιοθεσία μετά τη γέννησή του, χωρίς τη συγκατάθεση του πατέρα. Η υπόθεση κατέληξε 
στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο έκρινε τις γερμανικές αρχές 
ένοχες για παραβίαση του άρθρου 8 (ιδιωτική ζωή) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα 
Δικαιώματα του Ανθρώπου. 

Η κ. Azime Zeycan είπε ότι το προσωπικό της «Jugendamt» χρειάζεται καλύτερη εκπαίδευση 
και ότι μερικές φορές αδιαφορεί για τις δικαστικές αποφάσεις. Υποστήριξε επίσης ότι η κοινή 
επιμέλεια θα πρέπει να ισχύει έως την έκδοση οριστικής δικαστικής απόφασης. Αναφέρθηκε 
σχετικά στην υπόθεση του κ. T. P. (η ίδια ήταν δικηγόρος του) σχετικά με την επιμέλεια των 
δύο του παιδιών, ένα εκ των οποίων είναι πνευματικά και σωματικά ανάπηρο1. Αρχικά το 
δικαστήριο ανέθεσε στον ίδιο την επιμέλεια των παιδιών, έπειτα όμως από παρέμβαση της 
«Jugendamt», η επιμέλεια μετατέθηκε στη μητέρα των παιδιών, για την οποία ο κ. T. P. 
υποστηρίζει ότι δεν είναι σε θέση να αναλάβει τις ευθύνες της ανατροφής ενός παιδιού με 
σοβαρή αναπηρία. Ως εκ τούτου, υπογράμμισε ότι η «Jugendamt» δεν εκτέλεσε νομική 
απόφαση που εξέδωσε το δικαστήριο.

Τέλος, η κ. Azime Zeycan επέστησε την προσοχή στο σοβαρό πρόβλημα του συνδρόμου 
γονικής αποξένωσης (PAS), το οποίο αποτελεί ακραία μορφή «πλύσης εγκεφάλου» των 
παιδιών από τον ένα γονέα. Ο στόχος σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η εκδίκηση, και δεν 
υπάρχει μεγαλύτερη εκδίκηση κατά τη γνώμη του θιγέντα γονέα από το να μην επιτρέψει 
στον άλλο γονέα να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στη ζωή του παιδιού. Το σύνδρομο αυτό 
απαντά και σε πιο περίπλοκες μορφές, όταν εντάσσεται σε περιπτώσεις εικαζόμενης 
απαγωγής του παιδιού.

Στη συζήτηση που ακολούθησε, τα μέλη προέβησαν σε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με μια 
υποθετική αλλαγή της δομής της «Jugendamt», ούτως ώστε να ληφθούν υπόψη τα 
προβλήματα των συζύγων διαφορετικής ιθαγένειας, τα προβλήματα γλώσσας, ο αριθμός 
ανάλογων υποθέσεων σε άλλα κράτη μέλη, η πιθανή διάκριση εις βάρος αλλοδαπών γονέων, 
η άσκηση ελέγχου στην «Jugendamt», το σύνδρομο γονικής αποξένωσης και η εύκολη 
άσκηση επιρροής σε παιδιά με αναπηρία, ένας μηχανισμός ελέγχου της «Jugendamt», οι υπό 
εποπτεία επισκέψεις, καθώς και η ερμηνεία και οι πιθανές αιτίες μη τήρησης των δικαστικών 
αποφάσεων (έλλειψη εκπαίδευσης ή επάρκειας του προσωπικού).

Απαντώντας στα μέλη, η κ. Sabine Brieger δήλωσε ότι δεν υπάρχει ανάγκη αλλαγής της 
δομής της «Jugendamt». Το πρόβλημα είναι ότι οι γονείς συχνά δεν γνωρίζουν τον ρόλο της 
«Jugendamt». Επισήμανε ότι η «Jugendamt» είναι ένα διοικητικό όργανο, ενώ το δικαστήριο 
είναι εκείνο που έχει την αρμοδιότητα να λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με τα γονικά 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις. Υποστήριξε δε ότι, σε περιπτώσεις υπό εποπτεία 
επισκέψεων, παρέχονται υπηρεσίες διερμηνείας, στο μέτρο του δυνατού, και ιδιαιτέρως 

                                               
1 Αναφορά 0128/2007.
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γενναιόδωρη νομική βοήθεια.

Η κ. Azyme Zeycan, στην απάντησή της στα μέλη, υπογράμμισε ότι ο ιεραρχικός έλεγχος της 
ευθύνης των υπαλλήλων της Jugendamt (υπηρεσία κοινωνικής μέριμνας παιδιών και εφήβων) 
δεν λειτουργεί αποτελεσματικά και ότι πρέπει να αντικατασταθεί με έναν λειτουργικό έλεγχο.

 10.15 - 11.00

Η συνάντηση συνεχίστηκε με μέλη της Επιτροπής Αναφορών της γερμανικής 
Ομοσπονδιακής Βουλής1. Η κ. Iliana Malinova Iotova ξεκίνησε επισημαίνοντας ότι ένας από 
τους βασικούς στόχους της επίσκεψης ήταν η ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις αναφορές 
κατά της «Jugendamt». Η κ. Kersten Steinke (πρόεδρος) απάντησε ότι οι «Jugendämter», 
λόγω της ομοσπονδιακής δομής της Γερμανίας, δεν υπάγονται στις αρμοδιότητες της 
Ομοσπονδιακής Βουλής αλλά σε εκείνες των ομοσπονδιακών κρατιδίων (Länder), και ότι ως 
εκ τούτου το εν λόγω ζήτημα δεν μπορεί να αποτελέσει βάση συζήτησης. Ωστόσο, 
υποβλήθηκαν 25 αναφορές σχετικά με το αντικείμενο στην Επιτροπή Αναφορών της 
γερμανικής Ομοσπονδιακής Βουλής και, στις περισσότερες περιπτώσεις, η επιτροπή τις 
διαβίβασε στην Επιτροπή Αναφορών των αντίστοιχων κρατιδίων. 

Στη συνέχεια, η κ. Kersten Steinke προέβη σε μια επισκόπηση της δομής και του έργου της 
επιτροπής αναφορών της γερμανικής ομοσπονδιακής βουλής. Εξήγησε, μεταξύ άλλων, ότι το 
2005 η Ομοσπονδιακή Βουλή καθιέρωσε ένα ηλεκτρονικό σύστημα αναφορών το οποίο δίνει 
τη δυνατότητα στους πολίτες να υποβάλουν και να υπογράψουν μια αναφορά, να διαβάσουν 
συμπληρωματικές πληροφορίες για το ζήτημα και να προσθέσουν σχόλια σε μια ηλεκτρονική 
φόρμα που συνδέεται με κάθε αναφορά. Το εν λόγω σύστημα χαρακτηρίζεται από την 
ενσωμάτωσή του στις διαδικασίες της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, ενώ περισσότεροι 
από 1,8 εκατομμύρια πολίτες έχουν υποβάλει ηλεκτρονικές αναφορές.

Κατά την ανταλλαγή απόψεων που ακολούθησε, τα μέλη έθιξαν ζητήματα όπως η 
Πρωτοβουλία Πολιτών, η έλλειψη βελτίωσης στις υποθέσεις της «Jugendamt» από την 
προηγούμενη επίσκεψη της αντιπροσωπείας το 2007, η αντιμετώπιση των αναφορών σχετικά 
με την «Jugendamt» από την Ομοσπονδιακή Βουλή, οι αρμοδιότητες της Επιτροπής 
Αναφορών της Ομοσπονδιακής Βουλής σε σύγκριση με τις αρμοδιότητες της Επιτροπής 
Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η επιτάχυνση των διαδικασιών και η εφαρμογή 
της νομοθεσίας της ΕΕ. 

Ο κ. Philippe Boulland αμφισβήτησε την απόφαση της 18.12.2006 σχετικά με την αναφορά 
του κ. T. P., η οποία δεν διαβιβάστηκε στο οικείο κρατίδιο, αλλά κατέληγε στο εξής 
συμπέρασμα: «Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ των συμφερόντων των γονέων και του 
μείζονος συμφέροντος του παιδιού, το συμφέρον του παιδιού υπερισχύει· επομένως, δεν 
δύνανται οι γονείς να αμφισβητούν την ουδέτερη θέση της Jugendamt».

Οι γερμανοί συνομιλητές ζήτησαν καλύτερη ενημέρωση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
σχετικά με αναφορές που διαβιβάστηκαν από την Ομοσπονδιακή Βουλή και πιθανή κοινή 

                                               
1 Kersten Steinke (πρόεδρος), Gero Storjohann (αντιπρόεδρος), Günter Baumann, Klaus Hagemann, δρ Peter 
Röhlinger και Ingrid Remmers (συντονιστές).
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συνάντηση το 2012 με στόχο την καλύτερη συνεργασία επί των ζητημάτων που εμπίπτουν 
στην αρμοδιότητά τους. 

 11.00 - 12.001

Η κ. Iliana Malinova Iotova καλωσόρισε την κ. Gabriele Scholz, επικεφαλής του γερμανικού 
παραρτήματος της Διεθνούς Κοινωνικής Υπηρεσίας (ISD/ISS), η οποία συνοδευόταν από την 
κ. Ursula Rölke, δικηγόρο, και τον κ. Georg Stahl, κοινωνικό λειτουργό.

Η κ. Gabriele Scholz αρχικά παρουσίασε το έργο της ISD και την οργανωτική της δομή. Η 
ISD είναι το γερμανικό παράρτημα της Διεθνούς Κοινωνικής Υπηρεσίας (ISS) και 
ταυτόχρονα το «Τμήμα VII» της Γερμανικής Ένωσης Κοινωνικής και Ατομικής Πρόνοιας, η 
οποία χρηματοδοτείται από το ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικογένειας, Ηλικιωμένων, 
Γυναικών και Νέων. Η ISD δραστηριοποιείται στους τομείς των διεθνών οικογενειακών 
διαφορών, της προστασίας των παιδιών και της μετανάστευσης και δρα ως διαμεσολαβητής 
ανάμεσα σε εθελοντικές υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας, μέριμνας νέων και άλλες υπηρεσίες 
και δικαστήρια οικογενειακών διαφορών της Γερμανίας και σε αντίστοιχες υπηρεσίες του 
εξωτερικού. Παρέχει υπηρεσίες σε υποθέσεις διεθνούς χαρακτήρα, λαμβάνει κοινωνικές 
εκθέσεις από το εξωτερικό και παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εθελοντικές υπηρεσίες 
κοινωνικής μέριμνας, σε τοπικές αρχές και δικαστήρια καθώς και σε ιδιώτες. Η ISD 
απαρτίζεται από μια διεπιστημονική ομάδα επαγγελματιών από τους κλάδους της νομικής και 
των κοινωνικών επιστημών. Στη συνέχεια, η κ. Gabriele Scholz επικεντρώθηκε στις 
διασυνοριακές οικογενειακές διαφορές και δήλωσε ότι τέτοιου είδους διαφορές δεν 
επηρεάζουν μόνο συζύγους διαφορετικής ιθαγένειας (έναν γερμανό και έναν ξένο), αλλά 
διαφόρων ειδών ζευγάρια από πλήθος εθνικοτήτων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι 
διεθνείς κανονισμοί εστιάζουν στον τόπο της συνήθους κατοικίας και όχι στην ιθαγένεια. 

Προχώρησε σε μια σύντομη επισκόπηση του γερμανικού οικογενειακού δικαίου και του 
ρόλου που διαδραματίζει η ISD στο πλαίσιο αυτό. Επισήμανε ότι κατευθυντήρια αρχή για 
οποιαδήποτε απόφαση λαμβάνει κάποιο δικαστήριο ή η «Jugendamt» είναι το υπέρτατο 
συμφέρον του παιδιού. Η γεωγραφική απόσταση καθιστά δυσκολότερη την επίλυση των 
διαφορών και την αποσαφήνιση κάποιας υπόθεσης και δεν είναι εύκολο για τους 
επαγγελματίες των αρμόδιων υπηρεσιών να παρακολουθούν την πληθώρα των νόμων, των 
διεθνών συμβάσεων και των πολιτισμικών και γλωσσικών ιδιαιτεροτήτων. Με βάση την 
εμπειρία της ISD, αυτή η πολυπλοκότητα είναι μία από τις αιτίες που οδηγούν ορισμένους
εργαζομένους των «Jugendämter» σε πιθανά λάθη, όμως οι υπηρεσίες αυτές παρέχουν, σε 
γενικές γραμμές, χρηστό έργο. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι αρχές σε άλλες χώρες του 
κόσμου αντιμετωπίζουν τις ίδιες προκλήσεις και, ως εκ τούτου, μπορεί και αυτές να 
υποπέσουν σε σφάλματα κατά την επεξεργασία διαπολιτισμικών υποθέσεων. Η ISD δεν 
μπορεί να στηρίξει την κατηγορία ότι οι «Jugendämter» προβαίνουν συστηματικά σε 
διακρίσεις εις βάρος ξένων γονέων. 

Στις προαναφερθείσες περιπτώσεις, η ISD παρέχει κοινωνικές εκθέσεις ως βάση για τη λήψη 
αποφάσεων. Η ISD προσπαθεί πάντοτε να παρέχει συμβουλές σχετικά με τη διατήρηση της 

                                               
1 Σε αυτό το μέρος της συνάντησης παρευρέθη η κ. Sibylle Laurischk, πρόεδρος της Επιτροπής Οικογένειας, 
Ηλικιωμένων Πολιτών, Γυναικών και Νέων. 
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σχέσης γονέα-παιδιού και εργάζεται για την επίτευξη φιλικού διακανονισμού. Επιπλέον, 
παρέχει πληροφόρηση και εκπαιδευτικά σεμινάρια για επαγγελματίες σχετικά με το συζυγικό 
και οικογενειακό δίκαιο άλλων χωρών, τις πολιτισμικές διαφορές και το διεθνές δίκαιο.

Η κ. Gabriele Scholz περιέγραψε επίσης τη συμπεριφορά γονέων που έχουν διαφορές, οι 
οποίες είναι συχνά πολύ έντονες. Οι γονείς, μη όντας σε θέση να βρουν μια λύση οι ίδιοι, 
ορισμένες φορές αντιπαρατίθενται με κάθε μέσο, προσπαθώντας να βρουν συμμάχους στον 
αγώνα τους. Όσοι άνθρωποι και οργανισμοί δεν τους στηρίζουν διατρέχουν τον κίνδυνο να 
αντιμετωπιστούν ως αντίπαλοι. Ορισμένες φορές, μάλιστα, οι προσωπικές διαφορές 
ανάγονται σε διμερές επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε στην υπόθεση Colombo1, όπου 
ο ενδιαφερόμενος γονέας προφανώς είχε καταγγείλει όχι μόνο τις γερμανικές αλλά και τις 
ιταλικές αρχές. Επανέλαβε ότι, στις διαφορές αυτές, εκείνο που δεν λαμβάνεται υπόψη είναι 
το υπέρτατο συμφέρον του παιδιού.

Επιπλέον δήλωσε ότι οι ομοσπονδιακές και οι περιφερειακές αρχές πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη τη διεθνή διάσταση. Προκειμένου να παρέχονται συμβουλές σε ιδιώτες και 
επαγγελματίες, η κυβέρνηση ανέθεσε στην ISD την ιδιότητα του κεντρικού σημείου επαφής 
για πληροφορίες σε διεθνείς οικογενειακές διαφορές, ενώ οι «Jugendämter» ζητούν τακτικά 
τη διενέργεια εκπαιδευτικών σεμιναρίων. 

Στην ανταλλαγή απόψεων που ακολούθησε, τα μέλη επικεντρώθηκαν σε ζητήματα 
διαφάνειας και στη συνεργασία μεταξύ της ISD/ISS και της «Jugendamt», στις σφαίρες 
αρμοδιοτήτων, στα γλωσσικά προβλήματα, στον μεγάλο αριθμό καταγγελιών κατά της 
Γερμανίας, στις δυνατότητες υποβολής έφεσης σε διοικητικό ή δικαστικό επίπεδο, στην 
έλλειψη διαμεσολαβητή για τα παιδιά (όπως στην Πολωνία), στην εκπαίδευση του 
προσωπικού της «Jugendamt», στη δημιουργία κεντρικού σημείου επαφής, στο ζήτημα της 
λογοδοσίας των «Jugendämter» και του φορέα που υπέχει συναφώς την πρωταρχική ευθύνη, 
στην οργάνωση των υπό εποπτεία επισκέψεων και στη σημασία της επικοινωνίας με τους 
παππούδες που διαμένουν στο εξωτερικό.

Η κ. Gabriele Scholz δήλωσε στην απάντησή της ότι η «Jugendamt» δεν είναι υποχρεωμένη 
να διεξάγει επιτόπια έρευνα στο εξωτερικό. Αυτό γίνεται από την ISD και τους 
συνεργαζόμενους εταίρους της. Σε υποθέσεις που προϋποθέτουν επαφές με συγγενείς που 
διαμένουν στο εξωτερικό, η ISD έρχεται σε επαφή με την αρμόδια υπηρεσία και ζητεί από 
την τοπική κοινωνική υπηρεσία συνεργασία με στόχο την παροχή των απαραίτητων 
ευκαιριών στα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Η συνεργασία με τα δικαστήρια και την «Jugendamt» 
είναι εποικοδομητική, παρόλο που οι «Jugendämter» έχουν συχνά υπερβολικό φόρτο 
εργασίας. Οι αποφάσεις της «Jugendamt» είτε χρήζουν επικύρωσης από δικαστήριο είτε 
μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο έφεσης ενώπιον του δικαστηρίου. Αναφερόμενη στον 
μεγάλο αριθμό καταγγελιών κατά των «Jugendämter», είπε ότι οι εν λόγω πολυάριθμες 
καταγγελίες μπορεί να ξεκίνησαν εσκεμμένα από «ενδιαφερόμενους» κύκλους. 

Επέστησε την προσοχή των μελών στις αβάσιμες καταγγελίες που σχετίζονται με τη 
γερμανική ιστορία και σε έναν δικτυακό τόπο που δέχεται καταγγελίες ξένων υπηκόων κατά 
των «Jugendämter». Στον εν λόγω δικτυακό τόπο, μια γαλλική οργάνωση παρέχει βοήθεια 
για τη σύνταξη αναφορών προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με στόχο να στρέψει την 

                                               
1 Αναφορά 1614/2009.
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προσοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις γερμανικές «Jugendämter».

Η κ. Ursula Rölke πήρε τον λόγο όσον αφορά το ζήτημα των υπό εποπτεία επισκέψεων, 
λέγοντας ότι κάτι τέτοιο μπορεί να διαταχθεί από κάποιο δικαστήριο μόνο υπό συγκεκριμένες 
προϋποθέσεις και με στόχο το υπέρτατο συμφέρον του παιδιού. Ανέφερε ότι γονείς 
υποχρεώθηκαν να μιλούν γερμανικά μόνο σε περιπτώσεις που αυτό θεωρήθηκε ότι ήταν 
απαραίτητο για την προστασία του παιδιού. 

Απόγευμα

Η κ. Iliana Malinova Iotova καλωσόρισε τους συμμετέχοντες στην απογευματινή συνάντηση: 
την κ. Uta von Pirani, διευθύντρια της Υπηρεσίας Προστασίας Ανηλίκων του 

Βερολίνου Charlottenburg/Wilmersdorf, την δρα Heike Schmid-Obkirchner, επικεφαλής 
μονάδας, ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικογένειας, Ηλικιωμένων, Γυναικών και Νέων, τον κ. 
Eberhard Carl, επικεφαλής μονάδας, ομοσπονδιακό Υπουργείο Δικαιοσύνης, την κ. Sabine 
Brieger, δικαστή στο δικαστήριο οικογενειακών διαφορών του Βερολίνου-
Pankow/Weissensee και δικαστή «σύνδεσμο» στο Διεθνές Δίκτυο Δικαστών Haag1, τον κ. 
Gerhard Bley, επικεφαλής μονάδας, Υπουργείο Εργασίας, Ισότητας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων του κρατιδίου Mecklenburg-Vorpommern και τον κ. Valιry Turcey, γάλλο 
υπεύθυνο του δικτύου επικοινωνίας στο ομοσπονδιακό Υπουργείο Δικαιοσύνης2.

Η κ. Uta von Pirani έκανε μια επισκόπηση της διοικητικής δομής της Υπηρεσίας Κοινωνικής 
Μέριμνας Νέων (Jugendamt) χρησιμοποιώντας το παράδειγμα του 
Βερολίνου/Charlottenburg/Wilmersdorf (περίπου 320.000 κάτοικοι) και των παρεχόμενων 
υπηρεσιών. Ανέφερε ότι βασικά καθήκοντα των «Jugendämter» είναι να προάγουν την 
προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη των νέων και να συμβάλλουν στην αποφυγή ή την 
εξάλειψη των μειονεκτημάτων, να παρέχουν εκπαιδευτικές συμβουλές και βοήθεια σε γονείς 
και σε άλλα άτομα που ασκούν γονεϊκά καθήκοντα, να προστατεύουν παιδιά και νέους από 
βλάβες που μπορούν να προκληθούν στην υγεία τους και να συμβάλλουν στη δημιουργία 
θετικών συνθηκών διαβίωσης και ευνοϊκού περιβάλλοντος για τα παιδιά, τους νέους και τις 
οικογένειές τους. Μεγάλος αριθμός οικογενειών χρειάζεται και επωφελείται από τις εν λόγω 
παροχές. 

Η υπηρεσία νέων απασχολεί σχεδόν αποκλειστικά εξειδικευμένους υπαλλήλους, μεταξύ των 
οποίων, σύμφωνα με τον τομέα των αρμοδιοτήτων, κοινωνικούς λειτουργούς (συχνά με 
ανάλογα επιπλέον προσόντα), πτυχιούχους ψυχολόγους, διοικητικούς υπαλλήλους και 
γραμματείς καθώς επίσης υπεύθυνους φροντίδας νέων και παιδιών στις εγκαταστάσεις 
δραστηριοτήτων αναψυχής. 

Η κ. Uta von Pirani τόνισε ότι, στον τομέα των αρμοδιοτήτων της, η διαφάνεια αποτελεί 
σημαντική λειτουργική αρχή. Όσοι έρχονται σε επαφή με την «Jugendamt» θα πρέπει να 
γνωρίζουν τις αρμοδιότητες των αντίστοιχων μελών του προσωπικού και τα κίνητρα των 

                                               
1 Συνομιλήτρια στην πρωινή συνάντηση.
2 Τα μέλη της Επιτροπής της Ομοσπονδιακής Βουλής για την Οικογένεια, τους Ηλικιωμένους, τις Γυναίκες και 
τους Νέους και τα μέλη της Υποεπιτροπής για τα Παιδιά που προβλέπονταν να συμμετέχουν στη συνάντηση, 
απουσίασαν λόγω άλλων υποχρεώσεων.
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πράξεών τους. Τόνισε ότι η «Jugendamt» δεν δρα πίσω από την πλάτη κανενός. Επεσήμανε 
επίσης ότι, ως διευθύντρια της Υπηρεσίας Κοινωνικής Μέριμνας Νέων του Βερολίνου-
Charlottenburg/Wilmersdorf, λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη της τις καταγγελίες και τις 
εξετάζει διεξοδικά. Οι καταγγελίες που αφορούν παροχές ή τον υπολογισμό των δαπανών 
οδηγούν σε διαδικασία ανακοπής και μπορεί να παραπεμφθούν σε διοικητικό δικαστήριο για 
τη λήψη απόφασης. Οι επόπτες προσωπικού εξετάζουν τις καταγγελίες για να ελέγξουν αν οι 
κοινωνικο-παιδαγωγικές ή ψυχολογικές δραστηριότητες του προσωπικού και οι 
συμβουλευτικές τους γνώμες είναι οι πρέπουσες και αν ευσταθούν νομικά. Το 2010, η 
υπηρεσία ανηλίκων δαπάνησε περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ. Το 57% αυτών των δαπανών 
χρησιμοποιήθηκαν για τη χρηματοδότηση υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας για παιδιά 
προσχολικής ηλικίας και το 0,3% για υπό εποπτεία επισκέψεις.

Οι «Jugendämter» παρέχουν επίσης συμβουλευτικές υπηρεσίες σε υποθέσεις οικογενειακών 
διαφορών, διάστασης ή διαζυγίου. Οι «Jugendämter» αναλαμβάνουν να συμβουλεύουν τους 
γονείς για πιθανούς τρόπους επίλυσης των διαφορών ή για τον βέλτιστο τρόπο άσκησης των 
γονεϊκών τους ευθυνών μετά το διαζύγιο. Στο πλαίσιο αυτό, οι «Jugendämter» φέρουν σε 
πέρας τα διαμεσολαβητικά τους καθήκοντα σε υποθέσεις διαφωνιών ή διαζυγίων. Στόχος 
είναι να εξευρεθούν λύσεις που θα εξυπηρετούν το υπέρτατο συμφέρον του παιδιού. Οι 
«Jugendämter» συμμετέχουν σε διαδικασίες των δικαστηρίων οικογενειακών διαφορών, όμως 
αποφάσεις περί γονικών δικαιωμάτων και καθηκόντων μπορούν να ληφθούν μόνο από 
δικαστήρια οικογενειακών διαφορών και όχι από τις «Jugendämter». H κ. Uta von Pirani 
δήλωσε ότι οι υπό εποπτεία επισκέψεις θεωρούνται προσωρινό μέτρο και ότι η υπηρεσία των 
υπό εποπτεία επισκέψεων στο Βερολίνο καλύπτει 42 γλώσσες.

Τέλος, υπογράμμισε ότι είναι δύσκολο να εργάζεται κανείς σε «Jugendamt» εξαιτίας της 
κριτικής, της δυσπιστίας και της έλλειψης αναγνώρισης. Η αρνητική δημόσια συζήτηση 
σχετικά με τις «Jugendämter» που διεξάγεται στα μέσα ενημέρωσης και εν μέρει στην 
πολιτική καθιστά δύσκολο για τους γονείς να ζητήσουν εγκαίρως βοήθεια και συμβουλές από 
την υπηρεσία νέων. Υπογράμμισε ότι η αστυνομία εμπλέκεται μόνο σε υποθέσεις στις οποίες 
τα παιδιά διατρέχουν κίνδυνο και ότι υπάρχουν σε όλη τη χώρα υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης 
που παραμένουν ανοιχτές μέρα και νύχτα.

Η δρ Heike Schmid-Obkirchner, επικεφαλής του τμήματος «Rechtsfragen der Kinder-und 
Jugendhilfe» (νομικά ζητήματα σχετικά με την παροχή βοήθειας σε παιδιά και νέους) του 
ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικογενειακών Υποθέσεων, Ηλικιωμένων Πολιτών, Γυναικών 
και Νέων, προέβη σε επισκόπηση του γερμανικού συστήματος υπηρεσιών κοινωνικής 
μέριμνας νέων. Επισήμανε ότι η ευθύνη για την παροχή υπηρεσιών σε παιδιά και νέους 
ανήκει στις τοπικές αρχές, οι οποίες την αναθέτουν σε υπηρεσίες νέων («Jugendämter») και 
σε εθελοντικές οργανώσεις, ανάλογα με τις τοπικές ή περιφερειακές συνθήκες που 
επικρατούν. Παρά την ευθύνη που φέρει η κοινότητα, ο κοινωνικός κώδικας VIII ρυθμίζει 
σφαιρικά τη λειτουργία των υπηρεσιών νέων σε εθνική κλίμακα. Τα ομοσπονδιακά κρατίδια 
έχουν αναπτύξει, συμπληρώσει και διευρύνει με δικούς τους νόμους το νομικό πλαίσιο της 
Ομοσπονδίας για τις υπηρεσίες μέριμνας παίδων και νέων – δηλαδή πόλεις, κωμοπόλεις και 
αγροτικές περιφέρειες τηρούν ένα διαφοροποιημένο νομικό πλαίσιο εντός του πεδίου 
αρμοδιοτήτων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τόνισε ότι, σύμφωνα με τον νόμο, οι υπηρεσίες 
νέων δεν έχουν καταρχήν την εξουσία να λαμβάνουν αποφάσεις για γονικά δικαιώματα. 

Όσον αφορά τις υπηρεσίες νέων, εξήγησε, μεταξύ άλλων, τον ρόλο των 
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«Jugendhilfeausschüsse» (Επιτροπές Υπηρεσιών Κοινωνικής Μέριμνας), οι οποίες μαζί με τη 
διοίκηση αποτελούν μέρος της υπηρεσίας νέων (Jugendamt). Οι επιτροπές αυτές 
αποτελούνται από μέλη δημόσιων φορέων, πολίτες που έχουν προταθεί από οργανισμούς 
μέριμνας νέων και οργανισμούς νεότητας. Στους οργανισμούς αυτούς συμμετέχουν ως 
συμβουλευτικά μέλη ειδικοί που προέρχονται από διάφορους συναφείς χώρους. Η διοίκηση 
διαχειρίζεται τις τρέχουσες υποθέσεις ενώ η Επιτροπή Υπηρεσιών Κοινωνικής Μέριμνας 
Νέων καθορίζει τις κατευθυντήριες γραμμές της τοπικής πολιτικής για τους νέους. 
Ασχολείται με όλα τα ζητήματα που αφορούν τις υπηρεσίες νέων, ιδίως με τη διαχείριση 
προβληματικών περιπτώσεων, την υποβολή προτάσεων για περαιτέρω ανάπτυξη των 
υπηρεσιών νέων, τον σχεδιασμό των υπηρεσιών αυτών και τη στήριξη των εθελοντικών 
υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας νέων. Η συμμετοχή πολιτών και επαγγελματιών δημιουργεί 
τη διττή και μοναδική δομή των «Jugendämter». 

Η δρ Heike Schmid-Obkirchner αναφέρθηκε επίσης στο ζήτημα του ελέγχου τόσο των 
καταγγελιών όσο και των μηχανισμών προσφυγής όσον αφορά τις «Jugendämter», εξηγώντας 
διάφορες περιπτώσεις καταγγελιών, η διαχείριση των οποίων έγινε σε τοπικό επίπεδο ή σε 
επίπεδο ομοσπονδιακού κρατιδίου και από τα αντίστοιχα διοικητικά δικαστήρια. Επισήμανε 
την ετοιμότητα των γερμανικών αρχών να αναζητούν συμπληρωματικές πληροφορίες σε 
περίπτωση που τους ζητηθεί κάθε φορά που υποβάλλεται κάποια αναφορά. Όσον αφορά το 
ζήτημα της ενδεχόμενης συνάφειας των εν λόγω αναφορών με το γερμανικό σύστημα 
υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας νέων, το ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικογένειας, 
Ηλικιωμένων, Γυναικών και Νέων θα προωθεί τα ερωτήματα που λαμβάνει από την 
Επιτροπή Αναφορών στις αρμόδιες αρχές της Γερμανίας και θα καταβάλει ύψιστες 
προσπάθειες προκειμένου να διασφαλίσει την έγκαιρη ενημέρωση της Επιτροπής Αναφορών. 

Ο κ. Gerhard Bley, υπεύθυνος για τους Νέους και την Οικογένεια στο Υπουργείο Εργασίας, 
Ισότητας και Κοινωνικών Υποθέσεων του κρατιδίου Mecklenburg-Vorpommern, 
αναφέρθηκε στα μέτρα συνεργασίας ανάμεσα στο «κρατίδιο» και στις «Jugendämter», για τα 
οποία είχαν δεσμευτεί 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, και δήλωσε ότι στόχος της «Jugendamt» 
ήταν να συνεργαστεί αποτελεσματικά σε οικογενειακές διαφορές που αφορούν ζητήματα 
γονικής επιμέλειας. Αμφισβήτησε επίσης το έγγραφο εργασίας σχετικά με την «Jugendamt» 
που εκπονήθηκε από την Επιτροπή Αναφορών το 2009 και ζήτησε οι ενδιαφερόμενες 
«Jugendämter» να είναι σε θέση να προβούν σε δική τους δήλωση στη διάρκεια της 
διαδικασίας, εφόσον η αρχή της εκατέρωθεν ακροάσεως συνιστά συνταγματική αρχή και, ως 
εκ τούτου, θα πρέπει να συμπεριληφθεί στις διαδικασίες αναφορών. Δήλωσε επίσης ότι δεν 
υπήρξαν περιπτώσεις διακρίσεων λόγω ιθαγένειας.

 Κατά την πρώτη ανταλλαγή απόψεων, τα μέλη έθεσαν ζητήματα σχετικά με την 
ομοσπονδιακή δομή και τις διαφορές μεταξύ των μεγαλουπόλεων και των μικρών 
κωμοπόλεων, γεγονός που δυσχεραίνει μια κοινή γερμανική απάντηση στη συνέχεια που 
δίνεται στις καταγγελίες, τις πιθανές αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν μετά την τελευταία 
επίσκεψη της αντιπροσωπείας το 2007, το γλωσσικό ζήτημα και τον μεγάλο αριθμό 
αναφορών, τη δυνατότητα προσφυγής κατά δικαστικών αποφάσεων, τους ισχυρισμούς περί 
μη καταρτισμένου προσωπικού, την ερμηνεία της έννοιας «το υπέρτατο συμφέρον του 
παιδιού», την ανεπαρκή ενημέρωση και την επανεμφάνιση του ζητήματος της κατάρτισης και 
του ελέγχου του προσωπικού της «Jugendamt».

Οι γερμανοί συνομιλητές δήλωσαν ότι οι «Jugendämter» απαρτίζονται από ειδικούς σε 
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κοινωνικά και διοικητικά ζητήματα, ενώ η διαχείριση των καταγγελιών γίνεται στο 
υψηλότερο δυνατό επίπεδο (σε διοικητικό δικαστήριο ή με τελική προσφυγή στο ανώτατο 
περιφερειακό δικαστήριο («Landesobergericht»)). Προτάθηκε επίσης να συστηθεί στους 
αναφέροντες να απευθύνονται στα αντίστοιχα υπουργεία (Οικογενειακών Υποθέσεων ή 
Δικαιοσύνης).

Το δεύτερο μέρος της απογευματινής συνάντησης ξεκίνησε με την παρέμβαση του κ. 
Eberhard Carl, πρώην δικαστή και νυν επικεφαλής του τμήματος «Διαμεσολάβησης, 
συμφιλίωσης, διεθνών διαφορών σε υποθέσεις γονέων και παιδιών» στο ομοσπονδιακό 
Υπουργείο Δικαιοσύνης, ο οποίος αναφέρθηκε σε περιπτώσεις εποικοδομητικής συνεργασίας 
μεταξύ Γερμανίας και χωρών όπως η Πολωνία, η Γαλλία και οι ΗΠΑ. Υπογράμμισε ότι δεν 
γίνονται διακρίσεις λόγω ιθαγένειας, αλλά ότι είναι φυσικό να γίνουν διοικητικά λάθη σε 
όλες τις χώρες. Ζήτησε να αφαιρεθεί από το Διαδίκτυο το έγγραφο εργασίας σχετικά με την 
«Jugendamt», το οποίο εκπονήθηκε από την Επιτροπή Αναφορών το 2009. Επίσης, άσκησε 
κριτική σε μια συνέντευξη του κ. Philippe Boulland που δημοσιεύτηκε την ίδια ημέρα στην 
εφημερίδα Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Τόνισε ότι οι γερμανικές αρχές θα ήταν πρόθυμες να αναζητήσουν τις απαραίτητες 
πληροφορίες σε περίπτωση που κάτι τέτοιο τους ζητούνταν κατά την υποβολή κάποιας 
αναφοράς. Σε περίπτωση που οι αναφορές αυτές αφορούν διαδικασίες δικαστηρίων 
οικογενειακών διαφορών, το ομοσπονδιακό Υπουργείο Δικαιοσύνης θα φροντίσει ώστε τα 
ερωτήματα που δέχεται από την Επιτροπή Αναφορών να προωθούνται στις αρμόδιες αρχές 
της Γερμανίας, συνοδευόμενα από αίτημα για άμεση ενημέρωση, και ότι οι πληροφορίες που 
θα λαμβάνει ακολούθως θα μεταβιβάζονται άμεσα στην Επιτροπή Αναφορών. Στη Γερμανία, 
η εποπτεία των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων δικαστηρίων οικογενειακών διαφορών 
αποτελεί αρμοδιότητα των επιμέρους ομοσπονδιακών κρατιδίων, τα οποία ως εκ τούτου είναι 
αρμόδια να διαχειρίζονται ερωτήματα και πληροφορίες σχετικά με τα δικαστήρια 
οικογενειακών διαφορών.

Η κ. Sabine Brieger, συνεχίζοντας την προηγούμενη παρέμβασή της, αναφέρθηκε στα μέτρα 
πρόληψης της απαγωγής παιδιών από γονείς στη Γερμανία, στα οποία μπορεί να 
συμπεριληφθεί η συνοριακή προειδοποίηση για την επικράτεια των χωρών Σένγκεν. Η 
συνοριακή προειδοποίηση εκδίδεται από την ομοσπονδιακή αστυνομία έπειτα από αίτημα του 
τοπικού δικαστηρίου. Το αίτημα πρέπει να βασίζεται σε σαφή και προφανή κίνδυνο ότι ο 
άλλος γονέας ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο σκοπεύει να μεταφέρει παράνομα το παιδί σε 
άλλη χώρα. Στην περίπτωση αυτή, η ομοσπονδιακή αστυνομία μπορεί να εντάξει την 
προειδοποίηση σχετικά με τον απαγωγέα γονέα και το παιδί στο σύστημα πληροφοριών 
Σένγκεν (SIS), ώστε να ληφθούν μέτρα προς αναζήτησή τους. Δήλωσε επίσης ότι, λόγω νέων 
κανόνων, θα επιταχυνθούν στο μέλλον οι διαδικασίες που αφορούν γονικά δικαιώματα και 
υποχρεώσεις.

Ο κ. Valéry Turcey ευχαρίστησε την αντιπροσωπεία που του έδωσε τη δυνατότητα να 
συμμετάσχει στη συνάντηση και δήλωσε ότι οι υποθέσεις που παραπέμφθηκαν στον ίδιο ήταν 
υποθέσεις στις οποίες η απόφαση που είχε λάβει το γερμανικό δικαστήριο είχε τεθεί υπό 
αμφισβήτηση. Ο αριθμός παρόμοιων υποθέσεων ήταν πολύ περιορισμένος. Το 2011 δεν 
ασχολήθηκε με περισσότερες από 10 υποθέσεις. Είπε ότι οι περιπτώσεις που αφορούν 
διαφορές μεταξύ γονέων διαφορετικής ιθαγένειας συχνά κλιμακώνονται εξαιτίας επιθέσεων 
και προσβολών στο Διαδίκτυο ή στα μέσα ενημέρωσης, όπου προβάλλεται μόνο η μία 
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πλευρά. Δήλωσε επίσης ότι είναι πολύ σημαντικό να γίνει κατανοητή η διαφορά στη 
δικαστική παιδεία, πόσω μάλλον κατά την επιλογή δικηγόρου. Απαντώντας ο κ. Valéry 
Turcey σε ερώτηση των μελών σχετικά με την πιθανότητα διάκρισης εις βάρος μη γερμανών 
γονέων, απέρριψε κατηγορηματικά την εν λόγω πιθανότητα, υπογραμμίζοντας ότι η Γερμανία 
αποτελεί κράτος δικαίου. Ωστόσο, οι διαφορετικές απόψεις περί οικογενειακών αξιών 
ενδέχεται να προκαλέσουν αμφιβολίες ή παρεξηγήσεις. Οι γερμανοί δικαστές δίνουν μεγάλη 
σημασία στη σταθερότητα, στο σχολείο και στην ομαλότητα των συνθηκών, ενώ οι γάλλοι 
δικαστές επικεντρώνονται μερικές φορές περισσότερο στις συναισθηματικές και 
υποκειμενικές πτυχές τέτοιων υποθέσεων.

Αναφερόμενος στα επικριτικά σχόλια κατά τη συνέντευξή του στην εφημερίδα FAZ, ο κ. 
Philippe Boulland δήλωσε ότι ίσως να είχαν παρερμηνευθεί τα λεγόμενά του, αλλά ότι ο ίδιος 
είχε κάνει σχόλια αναφέροντας όντως ότι η κατάσταση θα ήταν συγκλονιστική αν οι 
αναφορές που είχε εξετάσει αποδεικνύονταν αληθινές, και ότι είναι σαφές πως το 
Κοινοβούλιο θα πρέπει να συμμετέχει στη δημόσια συζήτηση και ότι δεν μπορεί να εξαιρέσει 
ούτε μέσα μαζικής ενημέρωσης ούτε πολίτες. Είπε επίσης ότι είναι ενήμερος για το γεγονός 
ότι η διαδικτυακή εκστρατεία που ξεκίνησε η CEED (Conseil Europeen des Enfants du 
Divorce), μια οργάνωση που πράγματι τον προσέγγισε, δεν θα μπορούσε να ληφθεί στα 
σοβαρά υπόψη, δεδομένου ότι οι προκλητικές της ενέργειες υπονόμευσαν την αξιοπιστία της 
και περιόρισαν ενδεχομένως τις πιθανότητες αντικειμενικής αξιολόγησης νόμιμων 
καταγγελιών. Ωστόσο, δεν πρέπει να απορρίπτονται τεκμηριωμένες, επαληθεύσιμες και 
αντικειμενικές αναλύσεις ή επιχειρήματα και στόχοι συλλόγων γονέων ή των ίδιων των 
γονέων. Πρότεινε να προωθηθούν οι αναφορές στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, όμως 
υπογράμμισε το γεγονός ότι δεν ήταν ικανοποιημένος με την έλλειψη δυνατότητας 
προσφυγής.

Τα μέλη επεσήμαναν ότι οι πολίτες θα πρέπει να έχουν καλύτερη ενημέρωση σχετικά με τις 
υφιστάμενες δυνατότητες παροχής βοήθειας και νομικών συμβουλών καθώς και με τις 
πολιτισμικές διαφορές των δικαστικών συστημάτων. Αναφέρθηκε επίσης ότι η Επιτροπή 
Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε περιπτώσεις όπου η αναφορά χαρακτηρίζεται 
παραδεκτή και αποστέλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για περαιτέρω εξέταση, αναγκάζεται 
να περιμένει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα προτού λάβει απάντηση και ότι οι απαντήσεις 
που λαμβάνει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συχνά δεν είναι ικανοποιητικές.

Παρά το γεγονός ότι ορισμένα ζητήματα παρέμειναν σε εκκρεμότητα επειδή έχρηζαν 
περαιτέρω αποσαφήνισης, τα μέλη θεώρησαν ότι η συνάντηση παρείχε μια νέα βάση για 
καλύτερο επίπεδο συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής Αναφορών και των αρμόδιων 
γερμανικών αρχών. 

Συμπεράσματα

Παρότι είναι δυνατόν να συναχθούν πολλά συμπεράσματα από το αφηγηματικό τμήμα του 
εγγράφου αυτού καθαυτό, τα μέλη εκτιμούν ωστόσο ότι αξίζει να επισημανθούν οι 
ακόλουθες παρατηρήσεις:
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 Η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν διαπίστωσε παραβιάσεις 
του εθνικού ή του ευρωπαϊκού δικαίου εκ μέρους των γερμανικών αρχών στο πλαίσιο 
των αναφορών κατά της «Jugendamt».

 Η Επιτροπή Αναφορών δεν εντόπισε αποδεικτικά στοιχεία ή ενδείξεις και, κυρίως, 
διαρθρωτικά στοιχεία στο πλαίσιο των καταγγελιών των αναφερόντων που να 
αιτιολογούν την εισαγωγή διακρίσεων εκ μέρους των γερμανικών αρχών όσον αφορά 
ειδικά τους διασυνοριακούς γάμους.

 Η πολιτική για τα παιδιά και τους νέους στη Γερμανία χαρακτηρίζεται από ευρύ 
φάσμα επιπέδων αρμοδιότητας σε εναρμόνιση με την ομοσπονδιακή οργάνωση της 
Γερμανίας, περιλαμβάνοντας εξίσου τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης και τις 
εθελοντικές οργανώσεις κοινωνικής μέριμνας παίδων και νέων στο πλαίσιο της 
συνεργασίας τους με δημόσιες υπηρεσίες.

 Το θεσμικό όργανο «Jugendamt» ιδρύθηκε το 1922 ως μέρος της δημοτικής 
αυτοδιοίκησης πόλεων, κωμοπόλεων και περιφερειών. Από το 1990, ο Κοινωνικός 
Κώδικας VIII αποτελεί τη νομική βάση για τις αρμοδιότητες που έχουν οι 
«Jugendämter». Εξακολουθεί να μεταβιβάζει όλες τις αρμοδιότητες για την κοινωνική 
μέριμνα παιδιών και νέων στις πόλεις, στις κωμοπόλεις και στις αγροτικές 
περιφέρειες.

 Αποφάσεις για γονικά δικαιώματα και υποχρεώσεις λαμβάνονται μόνο από τα 
δικαστήρια οικογενειακών διαφορών και όχι σε διοικητικό επίπεδο από την 
«Jugendamt». Το δικαστήριο οικογενειακών διαφορών εκδίδει αποφάσεις για τη λήψη 
μέτρων σε περίπτωση που κινδυνεύει η καλή διαβίωση του παιδιού ή σε ζητήματα 
που αφορούν την επιμέλεια του παιδιού, για παράδειγμα, σε υποθέσεις διαζυγίου. Η 
«Jugendamt» συμμετέχει σε διαδικασίες των δικαστηρίων οικογενειακών διαφορών. 
Το δικαστήριο οφείλει να προβαίνει σε ακρόαση της «Jugendamt» κατά τη διάρκεια 
τέτοιου είδους διαδικασίας.

 Σε υποθέσεις έκδοσης διαζυγίου, η «Jugendamt» ενημερώνεται σε τακτική βάση από 
το δικαστήριο οικογενειακών διαφορών σχετικά με τις αιτήσεις διαζυγίου, εφόσον 
υπάρχει εμπλοκή παιδιών και νέων. Η ενημέρωση αυτή καθιστά δυνατή την παροχή 
συμβουλευτικών υπηρεσιών σε γονείς και παιδιά, καθώς και την παροχή στήριξης σε 
υποθέσεις διάστασης και κατά τον προσδιορισμό των γονικών δικαιωμάτων και 
υποχρεώσεων.

 Ως αποτέλεσμα του καθεστώτος δημοτικής αυτοδιοίκησης, η εξουσία που έχει η 
αρμόδια εποπτική αρχή να εξετάζει τις διακριτικές αποφάσεις των «Jugendämter» 
περιορίζεται στη νομιμότητα των αποφάσεων αυτών. Ωστόσο, τα διοικητικά 
δικαστήρια μπορούν να ελέγχουν διεξοδικά τις αποφάσεις των «Jugendämter».

 Σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή δεν διαθέτει αρμοδιότητα παρέμβασης σε ζήτημα που δεν αφορά το 
ευρωπαϊκό δίκαιο. Το οικογενειακό δίκαιο της ΕΕ για τα παιδιά περιορίζεται σε 
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κοινούς κανόνες σχετικά με τη δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση 
υφιστάμενων δικαστικών αποφάσεων σε άλλο κράτος μέλος1.
Εντούτοις, η Συνθήκη προβλέπει στο πλαίσιο της διαδικασίας αναφορών, για την 
οποία είναι αρμόδια η Επιτροπή Αναφορών, την κάλυψη ευρύτερου πεδίου 
αρμοδιοτήτων, στο οποίο υπάγονται όλοι οι «τομείς δραστηριοτήτων της ΕΕ». 
Επιπλέον, ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα της Συνθήκης για την ΕΕ, έχει διευρύνει σε μεγάλο βαθμό τόσο τις έννομες 
προσδοκίες των πολιτών της ΕΕ όσο και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Αναφορών, 
ούτως ώστε να διασφαλίζεται ο σεβασμός των αντίστοιχων δικαιωμάτων σε πολιτικό 
επίπεδο.

 Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού, τα 
κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι σε όλες τις δράσεις που αφορούν τα παιδιά 
πρωταρχική σημασία πρέπει να δίνεται στο υπέρτατο συμφέρον του παιδιού. Τα εθνικά 
δικαστήρια είναι τα πλέον αρμόδια να αξιολογήσουν την εφαρμογή της αρχής του 
υπέρτατου συμφέροντος του παιδιού στις επιμέρους υποθέσεις, δεδομένου ότι 
απαιτείται να έχουν πρόσβαση σε όλες τις σχετικές πληροφορίες και να σέβονται το 
δικαίωμα υπεράσπισης.

 Σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 1 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, «τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην προστασία και τη φροντίδα 
που απαιτούνται για την καλή διαβίωσή τους. Τα παιδιά μπορούν να εκφράζουν 
ελεύθερα τη γνώμη τους. Η γνώμη τους σχετικά με ζητήματα που τα αφορούν 
λαμβάνεται υπόψη σε συνάρτηση με την ηλικία και την ωριμότητά τους», και σύμφωνα 
με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου, «κάθε παιδί έχει δικαίωμα να διατηρεί τακτικά 
προσωπικές σχέσεις και απ’ ευθείας επαφές με τους δύο γονείς του, εκτός εάν τούτο 
είναι αντίθετο προς το συμφέρον του». 

 Βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/2003, το εάν η μετακίνηση ενός παιδιού είναι 
παράνομη ή όχι εξαρτάται από το δικαίωμα «επιμέλειας το οποίο προκύπτει από 
δικαστική απόφαση ή από τον νόμο ή από συμφωνία που ισχύει σύμφωνα με το 
δίκαιο του κράτους μέλους στο οποίο το παιδί είχε τη συνήθη διαμονή του αμέσως 
πριν από τη μετακίνηση ή την κατακράτησή του». Επομένως, το δίκαιο αυτού του 
κράτους μέλους είναι εκείνο που καθορίζει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι γονείς 
αποκτούν το δικαίωμα επιμέλειας των τέκνων τους.

 Η Επιτροπή Αναφορών αναγνωρίζει το γεγονός ότι η αδυναμία των θιγέντων γονέων 
να προβούν σε ορθή εκτίμηση όλων των συναφών στοιχείων και περιστάσεων σχετικά 
με την υπόθεσή τους ενδέχεται να οφείλεται στην ανεπαρκή παροχή πληροφοριών και 
επεξηγήσεων σχετικά με τις δικαστικές αποφάσεις, την κατανομή των αρμοδιοτήτων 
μεταξύ των αρχών και τα εξωδικαστικά και ένδικα μέσα. Οι πολίτες είναι σε θέση να 
κατανοούν το νομικό πλαίσιο και τα πραγματικά περιστατικά των αποφάσεων, καθώς 
και να εντοπίζουν εύκολα και άμεσα σε ποιον πρέπει να απευθύνονται σε περίπτωση 
που δεν είναι ικανοποιημένοι με τη σχετική απόφαση, μόνο μέσω της σφαιρικής, αλλά 
συγκεκριμένης παρουσίασης και αποσαφήνισης όλων των σημαντικών πληροφοριών.

                                               
1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 (κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙα).
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 Η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επικροτεί τη στήριξη που 
παρέχουν οι γερμανικές αρχές στο πλαίσιο των υφιστάμενων φόρουμ και 
πρωτοβουλιών σχετικά με τον συντονισμό μεταξύ των υπηρεσιών μέριμνας παιδιών 
και νέων στη Γερμανία και θα διασφαλίσει τη συνέχιση της επικοινωνίας μεταξύ της 
Επιτροπής και των γερμανικών αρχών, με στόχο την ενίσχυση των δικαιωμάτων των 
πολιτών γενικά και των δικαιωμάτων των παιδιών ειδικότερα. 

Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή Αναφορών προβαίνει στις ακόλουθες συστάσεις: 

1. Συνιστά να θεσπιστεί κατάλληλος μηχανισμός προσφυγών, τόσο σε ομοσπονδιακό 
επίπεδο όσο και σε επίπεδο ομοσπονδιακών κρατιδίων, για πιθανές μη δικαστικές 
καταγγελίες που ενδέχεται να οδηγούν σε παρεμβάσεις κατά διοικητικών αποφάσεων.

2 Συνιστά να καθιερωθεί μεταξύ των ενδιαφερομένων αρχών η διαβίβαση 
συγκεκριμένων πληροφοριών σχετικά με υποθέσεις διαζυγίων διεθνούς χαρακτήρα 
που αφορούν παιδιά, και ιδίως η συστηματικότερη συνεργασία με τις άλλες 
εμπλεκόμενες χώρες. 

3 Συνιστά στις γερμανικές αρχές να συνεχίσουν να παρέχουν στήριξη στο «Κεντρικό 
σημείο επαφής για διασυνοριακές διαμάχες μεταξύ γονέων και παιδιών» στο πλαίσιο 
της ISS, το οποίο λειτουργεί ως οδηγός για τους γονείς σχετικά με τις νομικές και 
άλλου είδους επιλογές (π.χ. διαμεσολάβηση) που τίθενται στη διάθεσή τους.

4. Συνιστά στις αρχές να επιδείξουν ευαισθησία όσον αφορά τη βελτίωση των συνθηκών 
των συναντήσεων μεταξύ των γονέων και των παιδιών τους και να διασφαλίσουν ότι 
επιτρέπονται και γίνονται αποδεκτές όλες οι συναφείς γλώσσες και δυνατότητες 
διερμηνείας κατά τη διάρκεια των γονικών επισκέψεων, αν και αυτές ενδέχεται να 
πραγματοποιούνται, σε ορισμένες περιπτώσεις (όπως, για παράδειγμα, σε περίπτωση 
πιθανής επιρροής ή απαγωγής του παιδιού, όταν το παιδί είναι ακόμη πολύ μικρής 
ηλικίας), υπό την εποπτεία αρμόδιου υπαλλήλου.

5. Συνιστά να διατηρούνται στον μέγιστο δυνατό βαθμό τακτικές επαφές μεταξύ των 
παιδιών και των γονέων, καθώς και οι επαφές μεταξύ του παιδιού και των παππούδων 
και των αδελφών του, αν και οι επαφές αυτές πρέπει να επιτρέπονται μόνο εφόσον δεν 
είναι αντίθετες προς την καλή διαβίωση του παιδιού.

 6. Συνιστά να εκδοθούν σαφείς κατευθυντήριες γραμμές σε επίπεδο ΕΕ σχετικά με τα 
δικαιώματα του παιδιού και τις επιπτώσεις των διασυνοριακών γάμων, των γάμων 
μεταξύ ατόμων διαφορετικής ιθαγένειας και των αντίστοιχων διαζυγίων.

 7. Συνιστά να προωθηθεί η διμερής συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και των 
δικαστικών τους συστημάτων ώστε να βελτιωθεί και να αυξηθεί η κατανόηση των 
διαφορετικών εθνικών νομοθεσιών εκ μέρους των πολιτών και των αρχών.
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 8. Συνιστά να διαβιβάζονται, προς ενημέρωση και παροχή απάντησης, στο 
ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικογενειακών Υποθέσεων, Ηλικιωμένων Πολιτών, 
Γυναικών και Νέων οι αναφορές κατά της «Jugendamt» που χαρακτηρίζονται 
αποδεκτές.

 9. Συνιστά να αποσταλεί προς ενημέρωση στις αρμόδιες γερμανικές αρχές, καθώς και 
στους αναφέροντες που απευθύνονται στην Επιτροπή Αναφορών για το ζήτημα της 
«Jugendamt», το παρόν έγγραφο, το οποίο αναφέρεται στην υφιστάμενη κατάσταση 
που επικρατεί στη Γερμανία και αποτυπώνει την άποψη που έχει διαμορφώσει επί του 
παρόντος η Επιτροπή Αναφορών σχετικά με το ζήτημα της «Jugendamt», και να 
καταστεί διαθέσιμο από τον ιστότοπο της Επιτροπής Αναφορών για λόγους 
ενημέρωσης του κοινού.

10. Συνιστά να αντικατασταθεί άμεσα από το παρόν έγγραφο το έγγραφο εργασίας 
Libicki «σχετικά με τα εικαζόμενα ως εισάγοντα διακρίσεις και αυθαίρετα μέτρα που 
λαμβάνουν οι αρχές κοινωνικής πρόνοιας ανηλίκων σε ορισμένα κράτη μέλη, και δη η 
Jugendamt στη Γερμανία», της 28ης Ιανουαρίου 2009, το οποίο παραμένει 
αναρτημένο στον ιστότοπο της Επιτροπής Αναφορών, ή, τουλάχιστον, να εισαχθεί 
εναργώς διατυπωμένη επισήμανση στον ιστότοπο της Επιτροπής Αναφορών (PETI), 
ούτως ώστε να καθίσταται απολύτως σαφές στους αναγνώστες ότι το έγγραφο Libicki 
δεν αποτυπώνει πλέον την επίσημη άποψη της Επιτροπής Αναφορών.


