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Előzmények
A Petíciós Bizottsághoz továbbra is viszonylag nagyszámú petíció érkezik a német gyermek-
és ifjúságvédelmi hivatalok (Jugendamt) által állítólagosan elkövetett diszkrimináció és 
visszaélések miatt. A Petíciós Bizottság már felvetette az ügyet a német hatóságoknál egy 
2007 márciusában Berlinben tett küldöttségi látogatás során, aminek eredményeként 
kidolgozott egy dokumentumot, amely azóta is az ilyen ügyek kezelésének alapját képezi. 
Mindazonáltal figyelembe véve a probléma rendkívül érzékeny természetét és azt, hogy 
folyamatosan érkeznek hasonló petíciók, a Petíciós Bizottság úgy határozott, hogy a 
Bundestag petíciós bizottsága és családügyi, idősügyi, nőügyi és ifjúsági bizottsága, valamint 
az illetékes német hatóságok képviselői közötti új találkozó keretében visszatér az ügyre. 

Lényegében a petíciók, amelyeket rendszerint zaklatott szülők nyújtanak be, jól tükrözik a 
petíciót benyújtó személyek reakcióit arra, amit ők a német állampolgárságú szülőnek 
biztosított kedvező bánásmódként értékelnek, és azt, hogy a későbbiekben a nem német 
állampolgárságú házastárs a gyermek felügyelet mellett lezajló meglátogatása során milyen 
akadályokkal és nehézségekkel találja szembe magát vagy hogyan válik akár lehetetlenné a 
találkozásuk a szigorúan alkalmazott nyelvi szabályok miatt, amelyek értelmében csak a 
német nyelvet használhatják. Ez valószínűsíthetőn állampolgárság vagy nyelv alapján történő 
megkülönböztetést takar, ami ellentétes az EUSZ rendelkezéseivel. A német szülők szintén 
petíciókat nyújtanak be az Európai Parlament Petíciós Bizottságához, amelyekben a német 
Jugendamt hivatalok által hozott intézkedések és döntések miatti panaszkodnak; ezekben az 
esetekben azonban az EUSZ rendelkezései nem biztos, hogy alkalmazhatók a 
megkülönböztetés tekintetében, jóllehet más rendelkezések – például az Alapjogi Chartában 
foglaltak – relevánsak lehetnek. 

Megjegyzendő, hogy a benyújtott petíciók nem szükségszerűen nyújtanak teljes körű 
tájékoztatást az egyes ügyekről, és előfordulhat, hogy csak az egyik oldalát írják le a 
helyzetnek, amely rendkívül összetett és traumatikus az érintett szülők számára, de – ami a 
legfontosabb – maguknak a gyermekeknek is, akiknek az érdekeit minden helyzetben 
elsőrendű fontosságúnak kell tekinteni.

A küldöttség tagjai és a Petíciós Bizottság szeretnének köszönetet mondani a német 
hatóságoknak, amelyek a látogatás során minden tekintetben határozott együttműködést 
tanúsítottak.

A 2011. november 24-i berlini találkozó a német Bundestagban
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Délelőtt

 09.00 -- 10.15

A küldöttség vezetője, Iliana Malinova Iotova bevezetőjét követően − aki hangsúlyozta, hogy 
a látogatás célja nem az egyes ügyekben való döntéshozatal vagy a nemzeti jogszabályokba 
való beleavatkozás, hanem a petíciók benyújtói által megfogalmazott állítások tisztázása − a 
program egy találkozóval folytatódott, amelyen Sabine Brieger asszony, Berlin-
Pankow/Weissensee családjogi bíróságának bírája és a hágai Nemzetközi Bíróság bírói 
hálózatának összekötő bírája és Azime Zeycan családjogi ügyvéd vett részt.

Sabine Brieger áttekintést adott a szülői felügyelettel kapcsolatos családügyi bírósági 
eljárásokról.  Hangsúlyozta, hogy a házas szülőkkel kapcsolatos ügyekben a szülőknek 
általában továbbra is közös felügyeleti joguk van, és a gyermek lakóhelyére és egyéb 
formaságokra vonatkozó döntések az esetek 60%-ában közös megegyezéssel, bírósági 
határozat nélkül zajlanak.  A szülői felügyeleti joggal kapcsolatos ügyek mindössze 2–3%-
ából lesz elhúzódó bírósági ügy.

Ha a szülők nem házasok, az anyát illeti a kizárólagos felügyeleti jog, amennyiben a szülők 
nem tesznek nyilatkozatot a szülői felügyeletre vonatkozóan.  Akár házasok, akár nem, 
valamennyi szülő kérheti a Jugendamttól, hogy dolgozzon ki kölcsönös megoldást, amely a 
szülői felelősségre vonatkozó bírósági határozat alapjául szolgálhat.

A német polgári törvénykönyv szerint a családügyi bíróság csak akkor avatkozhat bele a 
szülői jogokba, ha a gyermek jóléte forog kockán (elhanyagolás, visszaélés, szexuális 
visszaélés) és a szülők nem képesek vagy nem hajlandók e kockázatot jelentő helyzetnek 
véget vetni. Az olyan esetekben, ahol a Jugendamtot bevonják és a bíróság meghallgatja, a 
gyermek gondozását részben vagy teljesen visszavonhatják a szülőktől, és a bíróság felügyelet 
mellett történő látogatásokra vonatkozó határozatot adhat ki.

Sabine Brieger a bírósági eljárás során a gyermek részvételének és képviseletének, személyes 
meghallgatásának (általában 3 éves kortól, 14 év felett pedig kötelező), valamint a 
tényállásról és az eljárás menetéről és lehetséges kimeneteléről való tájékoztatásának 
jelentőségét is hangsúlyozta. Felhívta továbbá a figyelmet az interdiszciplináris 
együttműködés jelentőségére, azonban kijelentette, hogy végső soron a szülőknek kell 
felelősséget vállalniuk azért, hogy ésszerű megoldás szülessen.

Felszólalásában Azime Zeycan, aki Bochumban ügyvédként dolgozik, azt állította, hogy 
Sabine Brieger túlságosan rózsaszín képet fest a helyzetről, és hogy a találkozón való 
jelenlétének oka, hogy realisztikus képet adjon a rendszer működéséről.  Utalt Kazim Görgülü 
török állampolgár esetére (akinek ő volt a jogi képviselője), aki éveken keresztül kérvényezte 
a házasságon kívül született fia feletti szülői felügyeleti jogot, miután a német anya a szülést 
követően hozzájárult a gyermek örökbefogadásához. Az ügy végül az Emberi Jogok Európai 
Bírósága elé került, amely bűnösnek találta a német hatóságokat az emberi jogok európai 
egyezménye magánéletről szóló 8. cikkének megsértésében. 
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Azime Zeycan elmondta, hogy a Jugendamt személyzetének jobb képzésre van szüksége, és 
hogy esetenként figyelmen kívül hagyják a bírósági határozatokat. Felszólalt továbbá 
amellett, hogy közös szülői felügyeletet kell fenntartani mindaddig, amíg a bírósági ítélet meg 
nem születik. Ennek kapcsán utalt T.P. ügyére (akit szintén ő képviselt); az ügy a T.P. két 
gyermeke feletti szülői felügyeleti joghoz kapcsolódott, akik közül az egyik szellemileg és 
testileg is fogyatékos1. Eredetileg a bíróság neki ítélte a gyermekek feletti szülői felügyeleti 
jogot, azonban a Jugendamt közbelépését követően e jogot a gyermekek anyjára ruházták át, 
aki T.P. szerint nem képes ellátni egy súlyosan fogyatékos gyermek felnevelésével járó 
feladatokat.  Hangsúlyozza, hogy a Jugendamt nem hajtotta végre bíróság által hozott ítéletet.

Végül Azime Zeycan felhívta a figyelmet a szülői elidegenítési szindróma komoly 
problémájára, amely a gyermek egyik szülő általi, szélsőséges formájú agymosását jelenti. Az 
ilyen esetekben a cél a bosszúállás, és a sértett szülő nem tud nagyobb bosszút elképzelni 
annál, mint a másik szülő attól való megfosztása, hogy jelentőségteljes szerepet töltsön be a 
gyermek életében. Ez a jelenség összetett formákban is megjelenik, amikor az a gyermek 
állítólagos jogellenes elvitelének helyzeteibe ágyazódik bele.

Az ezt követő megbeszélés során a képviselők eszmecserét folytattak a Jugendamt struktúrája 
megváltoztatásának lehetőségéről a következők figyelembevétele érdekében: az olyan 
párokhoz kapcsolódó problémák, amelyek esetében az egyik fél nem német állampolgár; a 
nyelvi problémák, a többi tagállamban előforduló hasonló esetek száma, a külföldi szülő 
lehetséges diszkriminációja, a Jugendamt ellenőrzése, a szülői elidegenítési szindróma és a 
fogyatékos gyermekek könnyű befolyásolhatósága, a Jugendamt ellenőrzésére irányuló 
mechanizmus, a felügyelet mellett történő látogatások és a tolmácsolás, valamint és a bírósági 
határozatok végrehajtásának elmulasztása mögötti lehetséges okok (a képzettség vagy a 
személyzet kapacitásainak hiánya).

A képviselőknek adott válaszában Sabine Brieger elmondta, hogy nincs szükség a Jugendamt 
struktúrájának megváltoztatására.  A probléma az, hogy a szülők gyakran nem tudják, mi a 
Jugendamt szerepe. Kifejtette, hogy a Jugendamt egy közigazgatási szerv, míg a szülők 
jogairól és kötelességeiről a bíróság hozhat hivatalos döntéseket.  A felügyelt látogatások 
során – amennyire csak lehetséges – biztosítanak tolmácsolást, és a jogi segítségnyújtás 
rendkívül nagyvonalú.

A képviselőknek adott válaszában Azyme Zeycan hangsúlyozta, hogy a Jugendamt 
személyzetének felettesek általi ellenőrzése nem működött, és hogy azt hivatalos 
ellenőrzésekkel kell felvállalni.

 10.15 - 11.00

A találkozó a német Bundestag petíciós bizottsága tagjainak részvételével folytatódott2. Iliana 
Malinova Iotova először is rámutatott arra, hogy a látogatás fő célja a Jugendamthoz 
kapcsolódó petíciókról való eszmecsere. Kersten Steinke (elnök) válaszában elmondta, hogy 

                                               
1 A 0128/2007. számú petíció.
2 Kersten Steinke (elnök), Gero Storjohann (alelnök), Günter Baumann, Klaus Hagemann, Dr. Peter Röhlinger és 
Ingrid Remmers (koordinátorok).
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a Jugendamt hivatalai Németország szövetségi állami szerkezete miatt nem a Bundestag, 
hanem a tartományok hatáskörébe tartoznak, és hogy ezért ez nem lehet a vita alapja. A német 
Bundestag petíciós bizottságához ugyanakkor 25 petíciót nyújtottak be a témához 
kapcsolódóan, és a bizottság az esetek többségében az érintett tartomány petíciós 
bizottságához továbbította azokat.  

Kersten Steinke ezután ismertette a német Bundestag petíciós bizottságának szerkezetét és 
munkáját. Kifejtette, hogy 2005-ben a Bundestag online petíciós rendszert vezetett be, amely 
lehetővé teszi a polgárok számára, hogy az interneten keresztül nyújtsanak be petíciót, 
olvassanak háttér-információkat az ügyben, és megjegyzéseket írjanak az egyes petíciókhoz 
kapcsolódó internetes fórumokon. A rendszer jellemzője, hogy jól integrálódik a képviseleti 
demokrácia folyamataiba és több mint 1,8 millió polgár írt alá petíciókat az interneten 
keresztül.

Az ezt követő eszmecsere során a képviselők többek között az alábbi témákat érintették: a 
polgári kezdeményezés, a legutóbbi, 2007-es küldöttségi látogatás óta a Jugendamt ügyeiben 
való előrelépés hiánya, a Jugendamthoz kapcsolódó petíciók kezelése a Bundestagban, a 
Bundestag petíciós bizottságának hatáskörei az EP Petíciós Bizottságának hatásköreivel 
összehasonlítva, valamint az európai uniós jogalkotási eljárások és a jogszabályok 
végrehajtásának felgyorsítása. 

Philippe Boulland megkérdőjelezte a T.P. által benyújtott, és az érintett tartományhoz nem 
továbbított petíció kapcsán hozott, 2006. december 18-i határozatot, és megállapította: „A 
szülők érdekeinek és a gyermek mindenekfelett álló érdekeinek ütközésekor ez utóbbi 
rendelkezik prioritással, ami miatt a szülők nem kérdőjelezhetik meg a Jugendamt semleges 
álláspontját”.

A német tárgyalópartnerek azt kérték az Európai Parlamenttől, hogy adjon megfelelőbb 
visszajelzéseket a Bundestag által továbbított petíciókra vonatkozóan, és hogy a hatáskörükbe 
tartozó kérdésekben való hatékonyabb együttműködés érdekében lehetőség szerint 2012-ben 
is kerüljön sor találkozóra. 
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 11.00 - 12.001

Iliana Malinova Iotova üdvözölte Gabriele Scholzot, a Nemzetközi Szociális Szolgálat 
(ISD/ISS) német irodájának elnökét, akihez csatlakozott Ursula Rölke ügyvéd és Georg Stahl 
szociális munkás.

Gabriele Scholz először is ismertette az ISD munkáját és szervezeti struktúráját.  Az ISD a 
Nemzetközi Szociális Szolgálat (ISS) német ága és egyben a társadalmi és egyéni jóléttel 
foglalkozó német szervezet „VII. osztálya”, amelyet a szövetségi családügyi, idősügyi, nőügyi 
és ifjúsági minisztérium finanszíroz.  Az ISD aktív szerepet vállal a nemzetközi családjogi 
konfliktusok, a gyermekvédelem és migráció terén, és egyfajta közvetítőnek tekinti magát az 
önkéntes jóléti ügynökségek, az ifjúsági jóléti és egyéb hatóságok és családjogi bíróságok 
között Németországban és külföldön. Segítséget nyújt a nemzetközi dimenzióval bíró 
ügyekben, szociális jelentéseket szerez be külföldről és tanácsadást biztosít az önkéntes jóléti 
ügynökségek, helyi hatóságok, bíróságok, valamint magánszemélyek számára. Az ISD-t jogi 
és szociális szakértőkből álló interdiszciplináris csapat alkotja. Gabriele Scholz ezt követően a 
határokon átnyúló családi konfliktusokra helyezte a hangsúlyt, és kifejtette, hogy az ilyen 
konfliktusok nem csak azokat a párokat érintik, amelyek esetében az egyik fél német, a másik 
pedig külföldi, hanem azokat a párokat is, ahol mindkét fél valamely más nemzet polgára. 
Ezért a nemzetközi szabályozás a szokásos lakóhelyre és nem az állampolgárságra 
összpontosít. 

Ezt követően rövid áttekintést nyújtott a német családjogról és az ISD ezzel kapcsolatos 
szerepéről. Rámutatott, hogy a bíróság vagy a Jugendamt által hozott minden döntés 
vezérelve a gyermek mindenekfelett álló érdeke.  A földrajzi távolság megnehezíti a 
konfliktusok megoldását és az ügyek tisztázását, és az illetékes ügynökségek szakemberei 
számára nem egyszerű a jogszabályok, a nemzetközi megállapodások, valamint a kulturális és 
nyelvi sajátosságok sokféleségének nyomon követése. Az ISD tapasztalatai szerint ez az 
összetettség a Jugendamt alkalmazottai által esetlegesen elkövetett hibák egyik oka, de 
általában véve e hivatalok jó munkát végeznek. Meg kell jegyezni, hogy a világ más 
országainak hatóságai is hasonló kihívásokkal szembesülnek, és ezért szintén elkövethetnek 
hibákat a több kultúrát érintő ügyek kezelésekor. Az ISD elutasítja azt a vádat, hogy a 
Jugendamt szisztematikusan diszkriminálja a külföldi szülőket. 

A fent említett ügyekben az ISD szociális jelentéseket készít a döntéshozatalhoz. Az ISD 
mindig megpróbál tanácsot adni arra vonatkozóan, hogyan tartható fenn a szülő–gyermek 
kapcsolat, és békés megegyezésre törekszik. Ezenkívül tájékoztatást és képzési 
szemináriumokat biztosít a szakmabeliek számára más országok családjogáról, a kulturális
különbségekről és a nemzetközi jogszabályokról.

Gabriele Scholz ezenkívül jellemezte a konfliktushelyzetben lévő szülők magatartását, ami 
gyakran rendkívül szélsőséges is lehet. Amennyiben saját maguk nem jutnak megállapodásra, 
a szülők minden eszközzel harcba szállnak, és megpróbálnak ügyük érdekében 
szövetségeseket keresni. Az őket nem támogató szervezetek számára fennáll annak a 
veszélye, hogy ellenségként tekintenek rájuk. A magánjellegű konfliktusokat esetenként 
                                               
1 A megbeszélés e részén jelen volt Sibylle Laurischk, a családügyi, idősügyi, nőügyi és ifjúsági bizottság elnöke 
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kétoldalú szintre emelik. Ezzel összefüggésben utalt a Colombo ügyre1, amely során az 
érintett szülő nem csak a német, de az olasz hatóságokra is panaszkodott. Hangsúlyozta, hogy 
amit e konfliktusok során figyelmen kívül hagyják azt, hogy mi a gyermek alapvető érdeke .

Ezenkívül kijelentette, hogy a szövetségi és regionális hatóságoknak is figyelembe kell 
venniük az ügyek nemzetközi jellegét. Annak érdekében, hogy az egyének és a szakemberek 
számára tanácsadást nyújthasson, a kormány az ISD-t jelölte ki, hogy a tájékoztatás 
tekintetében központi kapcsolattartó pontként működjön a nemzetközi családi konfliktusok 
terén, a Jugendamt hivatalok pedig rendszeresen képzési szemináriumok szervezését kérik. 

Az ezt követő eszmecsere során a képviselők elsősorban az alábbiakra tértek ki: az 
átláthatóság kérdése és az ISD/ISS és a Jugendamt közötti együttműködés; hatáskörök; nyelvi 
problémák; a Németországgal szembeni panaszok nagy száma; közigazgatási szintű vagy 
bírósági fellebbezési lehetőségek; a gyermekekkel foglalkozó ombudsman (mint pl. 
Lengyelországban) hiánya; a Jugendamt személyzetének képzése; a központi kapcsolattartó 
pont létrehozása; a Jugendamt elszámoltathatóságának, illetve annak a kérdése, hogy végső 
soron kit terhel a felelősség; a felügyelt látogatások szervezése; és a külföldön élő 
nagyszülőkkel való kapcsolattartás fontossága.

Válaszában Gabriele Scholz kijelentette, hogy a Jugendamtnak nem feladata a külföldi 
terepmunkák végzése.  Ezt az ISD és együttműködő partnerei végzik. A külföldi rokonokkal 
való kapcsolattartásra vonatkozó ügyekben az ISD felveszi a kapcsolatot a megfelelő 
ügynökséggel, és együttműködésre kéri a helyi szociális szolgálatot annak érdekében, hogy az 
érintett személyek számára megteremtsék a szükséges lehetőségeket. A bíróságok és a 
Jugendamt közötti együttműködés gyümölcsöző, bár a Jugendamt hivatalok munkaterhelése 
általában túlságosan nagy.  A Jugendamt határozataihoz valamely bíróság jóváhagyása 
szükséges vagy e határozatok ellen fellebbezni lehet a bíróságon. A Jugendamt hivatalai elleni 
panaszok nagy számával kapcsolatosan lehetségesnek tartja, hogy ezeket a panaszokat 
„érdekelt” körök szándékosan nyújtják be. 

Felhívja képviselők figyelmét a német történelemmel kapcsolatos hamis vádakra és arra az 
internetes oldalra, amely külföldi állampolgárokat szólít fel a Jugendamt elleni panaszok 
benyújtására.  A szóban forgó weboldalon egy francia szervezet segítséget kínál az Európai 
Parlamentnek címzett petíciók megfogalmazásához, azzal a céllal, hogy az Európai Parlament 
figyelmét a német Jugendamt hivatalaira irányítsa.

A felügyelt látogatások kérdése kapcsán Ursula Rölke felszólalásában rámutatott, hogy azt 
csak bíróság rendelheti el, bizonyos körülmények között és a gyermek elsődleges érdekének 
biztosítása érdekében. Megemlítette, hogy a szülőket csak akkor kötelezték a német nyelv 
használatára, ha ezt okvetlenül szükségesnek vélték a gyermek védelme érdekében.  

Délután

Iliana Malinova Iotova üdvözölte a délutáni ülés résztvevőit: Uta von Pirani asszonyt, a 
berlini Charlottenburg/Wilmersdorf kerület ifjúságvédelmi hivatalának igazgatóját, Dr. Heike 

                                               
1 A 1614/2009. számú petíció.
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Schmid-Obkirchner asszonyt, a szövetségi családügyi, idősügyi, nőügyi és ifjúsági 
minisztérium osztályvezetőjét, Eberhard Carl urat, a szövetségi igazságügyi minisztérium 
osztályvezetjét, Sabine Brieger asszonyt, családjogi bírót (Berlin, Pankow/Weissensee), aki 
összekötő bíró a hágai Nemzetközi Bíróság bírói hálózatában1, Gerhard Bley urat, 
Mecklenburg–Elő-Pomeránia szövetségi állam munkaügyi, esélyegyenlőségi és szociális 
minisztériumának osztályvezetőjét és Valéry Turcey asszonyt, a szövetségi igazságügyi 
minisztérium2 összekötő tisztviselőjét.

Uta von Pirani áttekintést nyújtott az ifjúságvédelmi hivatal (Jugendamt) adminisztratív 
szervezetéről a mintegy 320 000 lakosú berlini Charlottenburg/Wilmersdorf kerület 
hivatalának és az ott nyújtott szolgáltatásoknak a példáján keresztül. Elmondta, hogy a 
Jugendamt hivatalok alapfeladatai közé tartozik, hogy előmozdítsák a fiatalok egyéni és 
szociális fejlődését, segítsék őket a hátrányok elkerülésében vagy megszüntetésében, oktatási 
tanácsokat és segítséget nyújtsanak a szülők és más, szülői hatáskörökkel rendelkező 
személyek számára, megvédjék a gyermekeket és a fiatalokat a jólétüket fenyegető 
veszélyektől, valamint hogy segítsenek a gyermekeknek, fiataloknak és családjuknak pozitív 
életkörülményeket és kedvező környezetet fenntartani és létrehozni. E szolgáltatásokat igen 
sok család veszi igénybe, illetve kéri. 

Az ifjúságvédelmi hivatal csaknem kizárólag képesített személyzetet alkalmaz, így – a 
felelősségi köröknek megfelelően – szociális munkásokat (akik gyakran megfelelő kiegészítő 
képzettséggel is rendelkeznek), okleveles pszichológusokat, igazgatási tisztségviselőket és 
titkárokat, illetve az üdülési célú létesítményekben gyermek- és ifjúságvédelmi dolgozókat.  

Uta von Pirani hangsúlyozta, hogy az ő feladatkörében az átláthatóság fontos működési elv. A 
Jugendamthoz forduló személyeknek ismerniük kellene az egyes alkalmazottak hatásköreit, és 
az intézkedéseik mögötti indokokat. Kiemelte, hogy a Jugendamt nem cselekszik az emberek 
háta mögött. Arra is rámutatott, hogy a berlini Charlottenburg/Wilmersdorf kerület 
ifjúságvédelmi hivatalának igazgatójaként rendkívül komolyan veszi a panaszokat és azokat 
alaposan kivizsgálja. Az ellátásokra való jogosultságokkal vagy a díjak kiszámításával 
kapcsolatos panaszok felszólalási eljárásokat vonnak maguk után, és közigazgatási bíróság elé 
utalhatók döntéshozatalra. A felelős vezetők kivizsgálják a panaszokat annak ellenőrzése 
céljából, hogy az alkalmazottak szociálpedagógiai vagy pszichológiai tevékenységei vagy 
szakértői véleményei megfelelőek és jogilag megalapozottak-e. 2010-ben a Jugendamt 
kiadásai mintegy 100 millió eurót tettek ki.  A kiadások 57%-át a még nem iskoláskorú 
gyermekeket ellátó napközik finanszírozására, 0,3%-át pedig felügyelt látogatásokra 
fordították.

A Jugendamt hivatalai tanácsadást is nyújtanak családi viták, és a különválásra vagy a 
házasság felbontására irányuló eljárások esetén. A Jugendamt hivatalok feladata, hogy 
tanácsot adjanak a szülőknek a konfliktus megoldását szolgáló lehetőségekkel kapcsolatban 
vagy arra vonatkozóan, hogy miként láthatják el a legjobban szülői feladataikat a válás után. 
E tevékenységük révén a Jugendamt hivatalok ellátják a vitákban és a házasság felbontására 

                                               
1 A reggeli ülés résztvevője.
2 A Bundestag családügyi, idősügyi, nőügyi és ifjúsági bizottságának és a gyermekekkel foglalkozó 
albizottságnak a tagjai, akik a tervek szerint részt vettek volna az ülésen, egyéb kötelezettségeik miatt nem 
jelentek meg.



DT\906407HU.doc 9/15 PE483.790v02-00

HU

irányuló eljárásokban betöltött közvetítői szerepüket. Az a céljuk, hogy felek a gyermek 
alapvető érdekét szolgáló megoldásokra jussanak. A Jugendamt hivatalok részt vesznek a 
családjogi eljárásokban, de a szülői jogokról és kötelezettségekről szóló határozatokat csak 
családjogi bíróság hozhat, a Jugendamt hivatalok nem. Uta von Pirani kifejtette, hogy 
felügyelt látogatásokat ideiglenes intézkedésnek tekintik, valamint hogy a Berlinben működő, 
felügyelt látogatásokkal foglalkozó szolgálat 42 nyelven képes feladatát ellátni.

Végül hangsúlyozta, hogy az elismertség hiánya, a bírálatok és a bizalmatlanság miatt nehéz a 
Jugendamtnál dolgozni. A médiában és részben a politikusok által a Jugendamttal 
kapcsolatban folytatott, negatív nyilvános vita megnehezíti a szülők számára, hogy időben 
segítséget és tanácsot kérjenek a hivataltól. Hangsúlyozza, hogy a rendőrséget csak azokba az 
ügyekbe vonják be, amikor a gyermekek veszélyben vannak, valamint hogy az ország egészét 
lefedő, 24 órában működő vészhelyzeti szolgálatok állnak rendelkezésre.

Dr. Heike Schmid-Obkirchner, a szövetségi családügyi, idősügyi, nőügyi és ifjúsági 
minisztérium „Rechtsfragen der Kinder- und Jugendhilfe” (gyermek- és ifjúságvédelemmel 
kapcsolatos jogi kérdések) osztályának vezetője áttekintést nyújtott az ifjúságvédelmi 
szolgáltatások német rendszeréről. Rámutatott, hogy a gyermekekkel és az ifjúsággal 
kapcsolatos szolgáltatások biztosítása a helyi hatóságok feladata, amelyek e feladatok 
ellátásával – a helyi vagy regionális körülményektől függően – Jugendamt hivatalokat és 
önkéntes szervezeteket bíznak meg. A közösség felelőssége ellenére a szociális törvénykönyv 
VIII. könyve átfogóan és az egész országra kiterjedően szabályozza az ifjúsággal kapcsolatos 
szolgáltatásokat. A szövetségi tartományok („Länder”) saját tartományi törvényeik révén –
azaz az önkormányzati hatáskörön belül a városok és vidéki kerületek által alkalmazott eltérő 
jogi kerettel – tartalommal töltötték meg, kiegészítették és kiszélesítették a gyermek- és 
ifjúságvédelmi szolgáltatásokra vonatkozó szövetségi jogi keretet. Hangsúlyozta, hogy a 
törvény értelmében az ifjúságvédelmi hivatalok elvben nem jogosultak a szülői jogokkal 
kapcsolatos határozatokat hozni. 

A Jugendamt hivatalokkal kapcsolatban ismertette az ifjúságvédelmi bizottságok 
(„Jugendhilfeausschüsse”) szerepét, amelyek a vezetés mellett a Jugendamt részét képezik. E 
bizottságok közintézmények tagjaiból, valamint ifjúságvédelmi és ifjúsági szervezetek által 
jelölt polgárokból állnak. Tanácsadóként különböző kapcsolódó területekkel foglalkozó 
szakértők is részt vesznek e bizottságok munkájában. A vezetés az aktuális ügyekkel 
foglalkozik, míg az ifjúságvédelmi bizottság a helyi ifjúságpolitika irányelveit határozza meg. 
Ez a bizottság foglalkozik az ifjúságot célzó szolgáltatásokkal kapcsolatos valamennyi 
üggyel, ide tartozik különösen a problémás helyzetek megvitatása, az ifjúsági szolgáltatások 
további fejlesztésére irányuló javaslatok, a szolgáltatások tervezése és az önkéntes 
szolgáltatások támogatása. A Jugendamt hivatalok kétoldalú és egyedülálló struktúráját a 
polgárok és szakértők részvétele teremti meg.  

Heike Schmid-Obkirchner a Jugendamt hivatalok ellenőrzésének kérdésére, valamint a 
Jugendamttal kapcsolatos panaszokra és fellebbezési mechanizmusokra is utalt, részletezve a 
panasztétel különböző lehetőségeit, amelyekkel helyi vagy tartományi szinten, illetve az adott 
közigazgatási bíróságokon foglalkoznak. Jelezte, hogy a német hatóságok készek háttér-
információt gyűjteni, amennyiben egy-egy petíció benyújtásakor megkeresik őket. Ha ezek a 
petíciók az ifjúságvédemi szolgáltatások német rendszerére vonatkoznak, a szövetségi 
családügyi, idősügyi, nőügyi és ifjúsági minisztérium továbbítja a Petíciós Bizottságtól kapott 
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kérdéseket a német illetékes hatóságoknak, és mindent megtesz annak biztosítása érdekében, 
hogy a Petíciós Bizottság gyors tájékoztatást kapjon. 

Gerhard Bley, Mecklenburg–Elő-Pomeránia szövetségi tartomány munkaügyi, 
esélyegyenlőségi és szociális minisztériumának ifjúsági és családügyi felelőse a tartomány és 
a Jugendamt hivatalok közötti együttműködésre irányuló intézkedésekre hivatkozott, 
amelyekre évi 2 millió eurót irányoztak elő, és kijelentette, hogy a Jugendamt célja, hogy 
hatékony együttműködéssel elősegítse a szülői felügyelettel kapcsolatos családi viták 
megoldását. Megkérdőjelezte a Petíciós Bizottság által 2009-ben, a Jugendamtról kidolgozott 
munkadokumentumot is, és kérte, hogy az érintett hivataloknak is adják meg a lehetőséget 
arra, hogy az eljárás során kifejtsék a maguk álláspontját, mivel a tisztességes eljáráshoz való 
jog alkotmányos alapelv és ezért azt be kell építeni a petíciós eljárásokba. Kijelentette 
továbbá, hogy nem voltak olyan ügyek, amelyek során állampolgárság alapján történő 
megkülönböztetés fordult volna elő.

 Az első eszmecserék során a képviselők kérdéseket tettek fel a szövetségi struktúra és a 
nagyvárosok és kisvárosok közti különbség kapcsán, mivel ezek megakadályozzák, hogy 
közös német válasz szülessen az alábbi problémákra: a panaszok nyomon követése, a 
legutóbbi, 2007-es küldöttségi látogatás óta esetlegesen bekövetkezett változások, a nyelvi 
kérdés, a petíciók nagy száma, a bírósági határozatok elleni fellebbezés lehetősége, 
szakképzetlen alkalmazottakkal kapcsolatos állítások, a „gyermek alapvető érdeke” fogalom 
értelmezése, a nem kielégítő tájékoztatás, valamint a Jugendamt alkalmazottai képzésének és 
ellenőrzésének ismételten visszatérő kérdése.

A német tárgyalópartnerek kifejtették, hogy a Jugendamt hivatalok a szociális ügyek és az 
igazgatás terén szakképzett személyzetet alkalmaznak, és a panaszokkal a legmagasabb 
szinten foglalkoznak (közigazgatási bíróság vagy végső esetben a magasabb szintű regionális 
bíróság („Landesobergericht”)). Elhangzott az a javaslat, hogy a petíciók benyújtóinak azt a 
tanácsot kellene adni, hogy forduljanak az illetékes minisztériumhoz (családügyi vagy 
igazságügyi minisztérium).

A délutáni ülés második része Eberhard Carl (volt bíró, jelenleg a „mediáció, békéltetés, 
nemzetközi konfliktusok szülő–gyerek ügyekben” osztály vezetője a szövetségi igazságügyi 
minisztériumban) felszólalásával vette kezdetét, aki számos olyan esetre utalt, amikor 
Németország és más országok – például Lengyelország, Franciaország és az Egyesült 
Államok – között eredményes együttműködés alakult ki. Hangsúlyozta, hogy nincs 
állampolgárság alapján történő megkülönböztetés, de igazgatási hibák természetesen minden 
országban előfordulhatnak.  Kéri, hogy a Petíciós Bizottság által a Jugendamtról 2009-ben 
készített munkadokumentumot távolítsák el az internetről. Bírálta Philippe Boullanddal 
készített interjú időzítését és egyoldalúságát, mely aznap jelent meg a Frankfurter Allgemeine 
Zeitungban (FAZ).

Hangsúlyozta, hogy a német hatóságok készek összegyűjteni a szükséges információkat, 
amennyiben egy-egy petíció benyújtásakor megkeresik őket. Amennyiben ezek a petíciók 
családjogi bírósági eljárásokra vonatkoznak, a szövetségi igazságügyi minisztérium 
gondoskodik arról, hogy a Petíciós Bizottságtól kapott kérdéseket gyors tájékoztatás iránti 
kérelem kíséretében továbbítsák az illetékes német hatóságoknak, valamint hogy az így kapott 
információkat haladéktalanul eljuttassák a Petíciós Bizottságnak.  Németországban az első- és 
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másodfokú családjogi bíróságok felügyeletét az egyes tartományok látják el, amelyek így 
jogosultak arra, hogy a családjogi bíróságokkal kapcsolatos vizsgálatokkal és tájékoztatással 
foglalkozzanak.

Sabine Brieger előző felszólalásához visszatérve utalt a gyermekek jogellenes elvitelének 
megelőzése céljából hozott német intézkedésekre, amelyek magukban foglalhatnak egy, a 
schengeni térség országai területére vonatkozó határfigyelésre való felszólítást is. A határok 
figyelésére való felhívást a szövetségi rendőrség adja ki a helyi bíróság kérésére. A 
kérelemnek azon a konkrét és nyilvánvaló veszélyen kell alapulnia, hogy a másik szülő vagy 
más személy jogellenesen el kívánja vinni a gyermeket egy másik országba. A szövetségi 
rendőrség ekkor elrendelheti a gyermeket jogellenesen elvivő szülő és a szóban forgó 
gyermek adatainak a Schengeni Információs Rendszerbe (SIS) történő bevitelét a 
felkutatásukra irányuló intézkedések kezdeményezése érdekében. Sabine Brieger ezenkívül 
kifejtette, hogy az új szabályoknak köszönhetően a jövőben felgyorsítják a szülői jogokkal és 
kötelezettségekkel kapcsolatos eljárásokat.

Valéry Turcey megköszönte a küldöttségnek, hogy lehetővé tették az ülésen való részvételét, 
és megjegyezte, hogy a hozzá utalt ügyek olyan esetek, amikor a német bíróság által hozott 
határozatokat megtámadták.  Ilyen ügyek csak rendkívül alacsony számban fordulnak elő.  
2011-ben összesen 10 ilyen üggyel foglalkozott.  Kifejtette, hogy a két ország érintő vitákkal 
járó helyzetek az interneten vagy a médiában megjelenő, az ügyet csak az egyik fél 
nézőpontjából bemutató támadások vagy sértő megnyilvánulások miatt gyakran 
elmérgesednek. Ezenkívül megjegyezte, hogy rendkívül fontos az igazságügyi kultúra 
különbségeinek megértése, különösen az ügyvéd megválasztásakor.  Egy nem német szülő 
elleni esetleges megkülönböztetésre vonatkozó képviselői kérdésre Valéry Turcey a kérdés 
kategorikus visszautasításával válaszolt, hangsúlyozva, hogy Németország jogállam.  A 
családi értékek különböző felfogásai ugyanakkor kétségeket és félreértéseket támaszthatnak.  
A német bírók nagy jelentőséget tulajdonítanak a stabilitásnak, az iskolának és a rendes 
körülményeknek, míg a francia bírák olykor inkább az ilyen esetek érzelmi és szubjektív 
aspektusaira összpontosítanak.

A FAZ-ban megjelent interjúra vonatkozó bíráló megjegyzésekre utalva Philippe Boulland 
kijelentette, hogy a szavait talán félreértelmezték, de valójában ő azt mondta, hogy ha az 
általa vizsgált petíciókban leírtak igazak, akkor a helyzetet megdöbbentőnek találja, és 
szerinte egyértelmű, hogy a Parlamentnek részt kell vennie a nyilvános vitában és nem 
rejtőzhet el a média vagy a polgárok elől.  Azt is elmondta, hogy mára már megértette, hogy 
egy őt korábban megkereső szervezet, a CEED (a válásban érintett gyermekekkel foglalkozó 
európai tanácsa) által indított internetes kampányt nem lehet komolyan venni, mivel e 
szervezet provokatív cselekvéseivel aláásta saját hitelességét és valószínűleg gyengítette 
annak lehetőségét, hogy a jogos panaszokat objektíven értékeljék. Ugyanakkor a szülői 
szervezetek vagy maguk a szülők által készített jól megalapozott, ellenőrizhető és objektív 
elemzéseket és érveket nem szabad elutasítani.  Javasolta, hogy utalják a petíciókat az 
igazságügyi minisztériumhoz, ugyanakkor bírálja a fellebbezés lehetőségének hiányát.

A képviselők rámutattak, hogy a polgárokat jobban kellene tájékoztatni a segítségnyújtással 
és a jogi tanácsadással kapcsolatos lehetőségekről, és az igazságszolgáltatási rendszerek terén 
előforduló kulturális különbségekről.  Azt is megemlítették, hogy az Európai Parlament 
Petíciós Bizottságának esetenként – amikor a petíciót elfogadhatónak nyilvánítják és további 
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vizsgálat céljából továbbítják az Európai Bizottságnak – túl hosszú ideig kellett várnia a 
válaszra, és hogy a Bizottság gyakran nem ad kielégítő válaszokat.

Néhány olyan kérdéstől eltekintve, amelyet még tisztázni kell, a képviselők úgy vélték, hogy 
az ülés új alapot teremtett a Petíciós Bizottság és az illetékes német hatóságok közötti 
magasabb szintű együttműködéshez. 

Következtetések

Jóllehet számos következtetés levonható a dokumentum eddigi részéből, a képviselők úgy 
vélik, hogy érdemes hangsúlyozni a következőket:

 Az Európai Parlament Petíciós Bizottsága nem állapította meg, hogy a német 
hatóságok a Jugendamt-petíciókkal kapcsolatban megsértették volna a nemzeti vagy 
az európai jogszabályokat.

 A Bizottság nem látott semmiféle bizonyítékot vagy jelzést vagy – ami a legfontosabb 
– strukturális hasonlóságot a petíciók benyújtói által ismertetett panaszokban, amelyek 
alapján feltételezhető lenne, hogy a német hatóságok megkülönböztető módon kezelik 
határon átnyúló házasságokat.

 Németország szövetségi struktúrájával összhangban a gyermek- és ifjúságvédelmi 
politika több különböző felelősségi szinthez tartozik, és magában foglalja az 
önkormányzatokat és az önkéntes gyermek- és ifjúságvédelmi szervezeteket is, az 
állami hivatalokkal fennálló partnerségük keretében.

 A Jugendamt intézményét 1922-ben hozták létre, a városok és kerületek 
önkormányzatainak részeként. 1990 óta a szociális törvény VIII. könyve biztosít 
jogalapot a Jugendamt számára feladatainak ellátásához. Ez továbbra is a városokra és 
vidéki kerületekre ruházza át a gyermek- és ifjúságjóléttel kapcsolatos valamennyi 
feladatkört.

 A szülői jogokról és kötelezettségekről szóló bírói határozatokat csak családjogi 
bíróság hozhat; ilyen határozatok nem hozhatók közigazgatási szinten, a Jugendamt 
által. A családjogi bíróság ítéletet hoz a meghozandó intézkedésekről, ha a gyermek 
jóléte veszélyben van, vagy válási ügyekben a gyermek feletti szülői felügyeletről. A 
gyámügyi hivatal részt vesz a családjogi bíróság eljárásában. A bíróságnak meg kell 
hallgatnia a Jugendamtot az ilyen természetű eljárások során.

 A házasság felbontására irányuló eljárások esetén a családjogi bíróság rendszeresen 
tájékoztatja a Jugendamtot, ha gyermekek vagy fiatalkorúak is érintettek. Ez a 
tájékoztatás lehetővé teszi a szülők és a gyermekek számára nyújtott tanácsadást és 
támogatást a válás során és a szülői jogok és kötelezettségek szabályozásakor.

 A helyi önkormányzati gyakorlat következtében az illetékes felügyeleti hatóságnak a 
gyámügyi hivatal diszkrecionális döntéseinek vizsgálatára vonatkozó hatásköre e 
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döntések jogszerűségére korlátozódik. A gyámügyi hivatalok döntéseit azonban a 
közigazgatási bíróság felülvizsgálhatja.

 Az Európai Unió működéséről szóló szerződés értelmében az Európai Bizottságnak 
semmilyen hatásköre nincs arra, hogy olyan kérdésekbe beavatkozzon, amelyek nem 
érintik az európai jogot. A gyermekekre vonatkozó uniós családjog közös joghatósági 
szabályokra, valamint az ítéletek más tagállamokban történő elismerésére és 
végrehajtására korlátozódik1.
A Szerződés ugyanakkor lehetővé teszi, hogy a petíciós eljárás – amelyért a Petíciós 
Bizottság felelős – egy átfogóbb területre vonatkozzon, amely „valamennyi uniós 
tevékenységi területet” magában foglal. Ezenkívül az Európai Unióról szóló szerződés 
szerves részét képező Alapjogi Charta jelentős mértékben kiszélesítette az uniós 
polgárok jogok elvárásait és a Petíciós Bizottság felelősségeit, e jogok politikai szinten 
történő tiszteletben tartásának biztosítása érdekében.

 Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 24. cikke és a gyermek jogairól szóló ENSZ-
egyezmény értelmében a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a gyermekekkel 
kapcsolatos tevékenységükben a gyermek mindenekfelett álló érdekének kell az 
elsődleges szempontnak lennie. A nemzeti bíróságok vannak a legjobb helyzetben 
ahhoz, hogy egyéni esetekben értékeljék a gyermek mindenekfelett álló érdekének elve 
alkalmazását, mivel hozzáférést kell kérniük minden vonatkozó információhoz és 
tiszteletben kell tartaniuk a védelemhez való jogot.

 Az Európai Unió Alapjogi Chartája 24. cikkének (1) bekezdése értelmében „A 
gyermekeknek joguk van a jólétükhöz szükséges védelemhez és gondoskodáshoz. A 
gyermekek véleményüket szabadon kifejezhetik. Az őket érintő ügyekben véleményüket 
életkoruknak és érettségüknek megfelelően figyelembe kell venni”, a (3) bekezdés 
értelmében pedig „Minden gyermeknek joga van ahhoz, hogy mindkét szülőjével 
rendszeres, személyes és közvetlen kapcsolatot tartson fenn, kivéve ha ez az érdekeivel 
ellentétes”. 

 A 2201/2003/EK rendelet értelmében az, hogy a gyermek elvitele jogtalan vagy sem, 
attól függ, hogy fennállnak-e „a határozat vagy jogszabály hatálya alapján, illetve azon 
tagállam joga szerint jogilag kötelező megállapodás útján szerzett felügyeleti [jogok], 
ahol a gyermek közvetlenül az elvitel vagy visszatartás előtt szokásos tartózkodási 
hellyel rendelkezett”. Ennek megfelelően e tagállam joga fogja meghatározni azokat a 
feltételeket, amelyek mellett a szülők gyermekeik felett felügyeleti jogot szereznek.

 A bizottság úgy véli, hogy a bírósági ítéletek, a hatóságok közötti hatáskörmegosztás, 
valamint a peren kívüli megegyezés lehetőségeinek és a jogorvoslati lehetőségeknek a 
nem megfelelő közlése vagy ismertetése lehet az oka annak, hogy az érintett szülők 
nem voltak képesek helyesen értékelni az ügyükhöz kapcsolódó összes vonatkozó 
tényt és körülményt. A polgárok csak az összes lényeges információ átfogó, de 
ugyanakkor pontos bemutatása és tisztázása révén érhetik meg a határozatok jogi és 

                                               
1 2201/2003/EK rendelet (Brüsszel IIa. rendelet)
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ténybeli hátterét, és találhatják meg könnyen és gyorsan, hogy kihez kell fordulniuk, 
ha egy határozattal nem elégedettek.

 Az Európai Parlament Petíciós Bizottsága üdvözli a német gyermek- és ifjúságvédelmi 
szolgálatok közötti koordinációhoz kapcsolódó fórumok és kezdeményezések 
tekintetében a német hatóságok által nyújtott támogatást, és biztosítani fogja, hogy a 
kapcsolattartás folytatódni fog a bizottság és a német hatóságok között a polgárok, és 
különösen a gyermekek jogainak megerősítése érdekében. 

Ebben az összefüggésben a Petíciós Bizottság a következő ajánlásokat fogalmazza 
meg: 

1. Javasolja, hogy megfelelő szövetségi és tartományi szintű jogorvoslati mechanizmust 
hozzanak létre az olyan, nem bírósághoz benyújtott panaszok tekintetében, amelyek 
közigazgatási határozatok elleni intézkedéseket eredményezhetnek.

2 Javasolja a vonatkozó információk érintett hatóságok közötti átadását a házasság 
felbontására irányuló, gyermekeket is érintő nemzetközi eljárásokban, és különösen 
szisztematikusabb együttműködést javasol a többi érintett országgal. 

3 Javasolja a német hatóságok számára, hogy továbbra is támogassák „a határokon 
átnyúló konfliktusokban a szülők és gyermekek közötti központi kapcsolattartó pont” 
létrehozását az ISS-en belül, amelynek célja, hogy iránymutatást nyújtson a szülők 
számára a rendelkezésükre álló jogi és egyéb lehetőségekről (pl. közvetítés).

4. Javasolja, hogy a hatóságok figyeljenek arra, hogy javítsák a szülők és gyermekeik 
közötti találkozások körülményeit, és biztosítsák, hogy szülői látogatás során minden 
érintett nyelv és tolmácsolási eszköz használata megengedett és tolerált legyen, 
jóllehet bizonyos esetekben (például ha kisgyermekről van szó, fennáll a befolyásolás 
vagy a jogellenes elvitel lehetősége) a találkozóra egy tisztviselő felügyelete mellett 
kerüljön sor.

5. Javasolja, hogy a gyermek és a szülő közötti rendszeres kapcsolattartást – csakúgy 
mint a gyermek és nagyszülei, illetve testvérei közötti kapcsolattartást – a lehető 
legnagyobb mértékben meg kell őrizni, amennyiben az nem ellentétes a gyermek 
jólétével.

 6. Egyértelmű, uniós szintű iránymutatások közzétételét javasolja a gyermekek jogairól, 
és a határon átnyúló és különböző államok állampolgárai között létrejött házasságok, 
illetve az ilyen házasságok felbontása hatásairól.

 7. Javasolja a tagállamok és bírói karok közötti kétoldalú kapcsolatok előmozdítását 
annak érdekében, hogy javuljon a vonatkozó nemzeti jogszabályok megértése az 
állampolgárok és a hatóságok körében.
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 8. Javasolja, hogy a Jugendamttal kapcsolatos, elfogadhatónak nyilvánított petíciókat 
tájékoztatás és véleményezés céljából továbbítsák a szövetségi családügyi, idősügyi, 
nőügyi és ifjúsági minisztériumnak.

 9. Javasolja, hogy ezt a dokumentumot, amely a Németországban jelenleg fennálló 
helyzetet és a Petíciós Bizottságnak a Judendamt-kérdéssel kapcsolatos jelenlegi 
álláspontját ismerteti, tájékoztatás céljából továbbítsák az illetékes német hatóságok és 
azon személyek számára, akik a Jugendamttal kapcsolatban petíciót nyújtottak be a 
Petíciós Bizottsághoz, továbbá tegyék elérhetővé e dokumentumot a Petíciós Bizottság 
weboldalán a nyilvánosság tájékoztatása érdekében.

10. Javasolja, hogy „az egyes tagállamokban az ifjúsági jóléti hatóságok – különösen a 
németországi Jugendamt – által hozott állítólagos megkülönböztető és önkényes 
intézkedésekről” szóló, 2009. január 28-i Libicki-munkadokumentumot, amely a 
Petíciós Bizottság weboldaláról még mindig elérhető, rövid időn belül távolítsák el a 
weboldalról és a helyett ezt a dokumentumot tegyék elérhetővé, vagy legalábbis 
egyértelműen és az olvasók számára kétséget kizáróan jelezzék, hogy a Libicki-
dokumentum már nem a Petíciós Bizottság hivatalos véleményét tükrözi.


