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Kontekst
Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego (komisja PETI) nadal otrzymuje stosunkowo dużą 
liczbę petycji dotyczących zarzutów dyskryminacji i złego zarządzania przez niemieckie 
urzędy ds. dzieci i młodzieży (Jugendamt). Komisja PETI poruszała wcześniej tę kwestię w 
kontaktach z organami niemieckimi podczas ostatniej kadencji, zwłaszcza podczas wizyty 
swojej delegacji w Berlinie w marcu 2007 r., w wyniku której sporządziła dokument 
stanowiący odtąd podstawę prowadzonej przez nią polityki. Jednak ze względu na nieustannie 
otrzymywane podobne petycje, a także ze względu na bardzo delikatny charakter sprawy, 
komisja PETI postanowiła powrócić do tej kwestii w ramach kolejnego spotkania z Komisją 
Petycji oraz Komisją ds. Rodziny, Osób Starszych, Kobiet i Młodzieży niemieckiego 
Bundestagu oraz z przedstawicielami właściwych organów niemieckich. 
W istocie petycje, które są zwykle składane przez pokrzywdzonego rodzica, podkreślają 
reakcję składającego petycję na to, co postrzega on jako uprzywilejowane traktowanie rodzica 
narodowości niemieckiej oraz wynikające stąd przeszkody, trudności czy brak możności ze 
strony współmałżonka narodowości innej niż niemiecka w zakresie utrzymywania kontaktów 
z własnym dzieckiem nawet podczas nadzorowanych wizyt ze względu na rygorystyczne 
przestrzeganie przepisów językowych dopuszczających stosowanie wyłącznie języka 
niemieckiego. Wygląda to prima facie na przypadek dyskryminacji ze względu na 
narodowość lub język, co jest sprzeczne z postanowieniami Traktatu UE. Rodzice 
narodowości niemieckiej również przedkładają petycje do Komisji Petycji Parlamentu 
Europejskiego, skarżąc się na działania i decyzje podejmowane przez niemiecki urząd ds. 
dzieci i młodzieży; jednak w tych przypadkach w odniesieniu do dyskryminacji nie można 
stosować postanowień Traktatu UE, chociaż mogą mieć zastosowanie inne przepisy, np. 
zawarte w Karcie praw podstawowych.

Należy zauważyć, że otrzymane petycje niekoniecznie przedstawiają pełne informacje 
dotyczące każdej sprawy, a nawet może się zdarzyć, że ukazują tylko jedną stronę sytuacji 
bardzo złożonej i traumatycznej dla zainteresowanych rodziców, ale przede wszystkim dla 
samych dzieci, których interes musi pozostać w każdej sytuacji najważniejszy.

Członkowie delegacji oraz komisji PETI wyrażają podziękowanie za dobrą współpracę z 
organami niemieckimi wszystkich szczebli w trakcie trwania omawianej wizyty.

Spotkanie w Berlinie w dniu 24 listopada 2011 r. w niemieckim Bundestagu
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Przedpołudnie

 9.00-10.15

Po wprowadzeniu wygłoszonym przez przewodniczącą delegacji Ilianę Malinovą Iotovą, 
która podkreśliła, że celem wizyty nie jest podejmowanie jakichkolwiek decyzji dotyczących 
poszczególnych spraw lub ingerowanie w ustawodawstwo krajowe, lecz wyjaśnienie 
zarzutów zgłaszanych przez składających petycje, program rozpoczął się od spotkania z 
sędzią Sądu Rodzinnego w okręgu Berlin-Pankow/Weissensee, a zarazem sędzią 
współpracującą w Międzynarodowej Haskiej Sieci Sędziów Sabiną Brieger oraz z 
prawniczką specjalizującą się w prawie rodzinnym Azime Zeycan.

Sabine Brieger przedstawiła zarys postępowania przed sądem rodzinnym dotyczącego władzy 
rodzicielskiej. Podkreśliła, że w sprawach dotyczących rodziców pozostających w związku 
małżeńskim zwykle rodzice ci nadal mają wspólnie wykonywane prawo pieczy, a decyzje 
dotyczące miejsca zamieszkania dziecka i innych formalności są w 60% przypadków 
podejmowane za obopólną zgodą bez orzeczenia sądu. Jedynie 2-3% takich spraw 
dotyczących pieczy nad dzieckiem kończy się bardziej długotrwałymi sporami sądowymi.

W sprawach dotyczących rodziców niepozostających w związku małżeńskim matka z reguły 
otrzymuje wyłączne prawo pieczy nad dzieckiem, o ile rodzice nie złożą oświadczenia 
dotyczącego pieczy nad dzieckiem. Wszyscy rodzice, bez względu na to, czy pozostają w 
związku małżeńskim, czy nie, mogą zwrócić się Jugendamtu o wypracowanie wspólnego 
rozwiązania, które może posłużyć jako podstawa dla orzeczenia sądu dotyczącego 
odpowiedzialności rodzicielskiej.
Zgodnie z niemieckim Kodeksem cywilnym ingerencja sądu rodzinnego w prawa 
rodzicielskie jest dopuszczalna jedynie w przypadku zagrożenia dobrostanu dziecka 
(zaniedbywania, maltretowania, wykorzystywania seksualnego) oraz wtedy, gdy rodzice nie 
są w stanie lub nie chcą położyć kresu tej sytuacji zagrożenia. W takich sprawach, w których 
uczestniczy Jugendamt, a sąd wysłuchuje jego opinii, możliwe jest częściowe lub całkowite 
odebranie rodzicom pieczy nad dzieckiem, a sąd może wydać decyzję dotyczącą wizyt 
nadzorowanych.

Sabine Brieger podkreśliła również znaczenie uczestnictwa i reprezentowania dziecka w 
postępowaniu sądowym, osobistego wysłuchania (normalnie rozpoczynającego się od wieku 
lat 3 i obowiązkowego dla dzieci powyżej 14. roku życia) oraz informowania dziecka o 
przedmiocie sprawy, przebiegu i możliwym wyniku postępowania. Zwróciła również uwagę 
na znaczenie współpracy interdyscyplinarnej, ale stwierdziła, że w ostatecznym rozrachunku 
to rodzice powinni być odpowiedzialni za rozsądne rozwiązanie.

Azime Zeycan, pracująca jako prawniczka w Bochum, stwierdziła w swoim wystąpieniu, że 
Sabine Brieger przedstawiła zbyt optymistyczny obraz sytuacji i że celem jej własnej 
obecności na spotkaniu jest przedstawienie realistycznego obrazu funkcjonowania systemu. 
Przywołała sprawę obywatela Turcji Kazima Görgülü (reprezentowała go jako adwokat) 
przez wiele lat domagającego się przyznania prawa pieczy nad swoim nieślubnym synem, 
którego matka będąca obywatelką Niemiec oddała po urodzeniu do adopcji, jednak bez 
otrzymania zgody ojca. Sprawa dotarła do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który 
uznał władze niemieckie za winne naruszenia art. 8 (prywatność) europejskiej konwencji 
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praw człowieka. 

Azime Zeycan stwierdziła, że pracownicy Jugendamtu potrzebują lepszych szkoleń i że 
czasami lekceważą orzeczenia sądów. Argumentowała również, że do czasu ogłoszenia 
ostatecznego wyroku sądu należy utrzymać wspólną pieczę. W tym kontekście przywołała 
sprawę T.P. (była jego adwokatem) dotyczącą opieki nad jego dwojgiem dzieci, z których 
jedno jest niepełnosprawne umysłowo i fizycznie1. Pierwotnie sąd przyznał mu pieczę nad 
dziećmi, ale po interwencji Jugendamtu prawo do opieki zostało przeniesione na matkę 
dzieci, która według twierdzeń T.P. nie jest w stanie podjąć się odpowiedzialności za 
wychowanie poważnie niepełnosprawnego dziecka. Podkreśliła zatem, że Jugendamt nie 
wyegzekwował wydanej przez sąd decyzji prawnej.

Azime Zeycan zwróciła ponadto uwagę na poważny problem dotyczący zespołu alienacji 
rodzicielskiej (PAS), stanowiącego ekstremalną formę „prania mózgu” dzieci przez jednego z 
rodziców. Celem w takich przypadkach jest zemsta, a według pokrzywdzonego rodzica nie 
ma większej zemsty niż uniemożliwienie drugiemu rodzicowi odgrywania w życiu dziecka 
znaczącej roli. Zespół ten obserwuje się również w bardziej złożonych formach, kiedy jest 
powiązany z sytuacjami rzekomego uprowadzenia dziecka.

W późniejszych dyskusjach posłowie odbyli wymianę poglądów na temat ewentualnej 
zmiany struktury Jugendamtu, tak aby uwzględnić problemy związane z parami osób różnych 
narodowości, problemy językowe, liczbę analogicznych spraw w innych państwach 
członkowskich, możliwą dyskryminację rodziców innej narodowości, kontrolę nad 
Jugendamtem, zespół alienacji rodzicielskiej (PAS) i łatwą manipulację dziećmi 
niepełnosprawnymi, mechanizm monitorowania Jugendamtu, wizyty nadzorowane i 
tłumaczenia ustne oraz ewentualne przyczyny niewykonywania wyroków sądowych (brak 
szkoleń lub niewystarczające zasoby ludzkie).
Odpowiadając posłom, Sabine Brieger stwierdziła, że nie ma potrzeby dokonywania zmiany 
struktury Jugendamtu. Problem polega na tym, że rodzice często nie wiedzą, jaką rolę 
odgrywa Jugendamt. Stwierdziła ona, że Jugendamt jest organem administracyjnym, podczas 
gdy to sąd jest uprawniony do podejmowania formalnej decyzji o prawach i obowiązkach 
rodzicielskich. Według niej, w przypadku wizyt nadzorowanych w miarę możliwości 
zapewnia się tłumaczenie ustne, a pomoc prawna jest nader kompleksowa.

Odpowiadając posłom, Azyme Zeycan podkreśliła, że hierarchiczna kontrola nad 
pracownikami Jugendamtu nie sprawdza się, zatem należy ją zastąpić kontrolą funkcjonalną.

 10.15-11.00

Spotkanie kontynuowano z udziałem członków Komisji Petycji niemieckiego Bundestagu2. 
Iliana Malinova Iotova rozpoczęła od podkreślenia, że jednym z głównych celów wizyty była 
wymiana poglądów dotyczących petycji ws. Jugendamtu. Kersten Steinke (przewodnicząca) 
odparła, że z uwagi na federacyjną strukturę Niemiec urzędy ds. dzieci i młodzieży nie należą 
do kompetencji Bundestagu, lecz do zakresu właściwości krajów związkowych (landów), 
                                               
1 Petycja 0128/2007.
2 Kersten Steinke (przewodnicząca), Gero Storjohann (wiceprzewodniczący), Günter Baumann, Klaus 
Hagemann, dr Peter Röhlinger i Ingrid Remmers (koordynatorzy).
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dlatego to zagadnienie nie może być przedmiotem dyskusji. Jednakże około 25 petycji w tej 
sprawie wpłynęło do Komisji Petycji niemieckiego Bundestagu, która w większości 
przypadków przekazała je komisjom petycji właściwych krajów związkowych. 

Kersten Steinke zaprezentowała następnie zarys struktury i funkcjonowania Komisji Petycji 
niemieckiego Bundestagu. Wyjaśniła między innymi, że w 2005 r. Bundestag wprowadził 
internetowy system petycji umożliwiający obywatelom wnoszenie i podpisywanie petycji, 
odczytywanie dokumentacji źródłowej w danej sprawie oraz dodawanie komentarzy na forach 
internetowych powiązanych z poszczególnymi petycjami. Cechą charakterystyczną tego 
systemu jest włączenie go w procesy demokracji przedstawicielskiej – ponad 1,8 miliona 
obywateli podpisało petycje online.

W późniejszej wymianie poglądów posłowie poruszyli kwestie dotyczące inicjatywy 
obywatelskiej, braku poprawy w sprawach związanych z Jugendamtem od czasu poprzedniej 
wizyty delegacji w 2007 r., sposobu rozpatrywania w Bundestagu petycji dotyczących 
Jugendamtu, kompetencji Komisji Petycji niemieckiego Bundestagu w porównaniu z 
kompetencjami Komisji Petycji PE, przyspieszenia procedur i wdrażania prawodawstwa UE. 
Philippe Boulland zakwestionował decyzję z dnia 18.12.2006 r. w sprawie petycji T. P., która 
nie została przekazana odnośnemu krajowi związkowemu, ale na zakończenie stwierdził: W 
konflikcie między interesami rodziców a nadrzędnym interesem dziecka ten ostatni ma 
pierwszeństwo, dlatego rodzice nie mogą kwestionować neutralności stanowiska Jugendamtu.

Niemieccy rozmówcy wystąpili lepszą informację zwrotną z Parlamentu Europejskiego w 
odniesieniu do petycji przekazywanych przez Bundestag oraz o ewentualne wspólne 
spotkanie w 2012 r. służące usprawnieniu współpracy w sprawach należących do ich 
odnośnych kompetencji. 
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 11.00-12.001

Iliana Malinova Iotova powitała dyrektorkę niemieckiego oddziału International Social 
Service (Międzynarodowa Służba Socjalna, ISD/ISS) Gabriele Scholz, której towarzyszyli 
prawniczka Ursula Rölke oraz pracownik socjalny Georg Stahl.

Na wstępie Gabriele Scholz przedstawiła działania ISD oraz jej strukturę organizacyjną. ISD 
to niemiecki oddział Międzynarodowej Służby Socjalnej (ISS), a jednocześnie VII wydział 
Niemieckiego Stowarzyszenia na rzecz Dobrobytu Publicznego i Prywatnego, finansowanego 
przez Federalne Ministerstwo ds. Rodziny, Osób Starszych, Kobiet i Młodzieży. ISD zajmuje 
się kwestiami międzynarodowych konfliktów rodzinnych, ochrony i migracji dzieci – uznając 
się za pośrednika między ochotniczymi agencjami na rzecz dobrobytu, organami ds. 
dobrobytu młodzieży i innymi instytucjami oraz sądami rodzinnymi w Niemczech i za 
granicą. Świadczy usługi w sprawach o wymiarze międzynarodowym, pozyskuje raporty 
socjalne z zagranicy oraz zapewnia doradztwo dla ochotniczych agencji na rzecz dobrobytu, 
władz lokalnych i sądów, a także osób fizycznych. ISD to interdyscyplinarny zespół 
prawników i pracowników socjalnych. Następnie Gabriele Scholz skoncentrowała się na 
transgranicznych konfliktach rodzinnych i stwierdziła, że takie konflikty dotyczą nie tylko 
związków osób różnych narodowości (osoby narodowości niemieckiej i obcokrajowca), ale 
również szerokiego spektrum par mających wiele narodowości. Właśnie dlatego regulacje 
międzynarodowe koncentrują się na miejscu stałego zamieszkania, a nie na narodowości. 

Przedstawiła krótki zarys niemieckiego prawa rodzinnego oraz roli ISD w tym kontekście. 
Zwróciła uwagę, że naczelną zasadą wszelkich decyzji podejmowanych przez sąd lub 
Jugendamt jest najlepszy interes dziecka. Odległość geograficzna utrudnia jeszcze bardziej 
rozwiązywanie konfliktów i wyjaśnianie sprawy, a pracownikom właściwej instytucji nie jest 
łatwo śledzić zróżnicowane przepisy, konwencje międzynarodowe oraz specyfikę kulturową i 
językową. Jak wynika z doświadczenia ISD, ta złożoność stanowi jedną z przyczyn 
ewentualnych pomyłek pracowników urzędów ds. dzieci i młodzieży, ale ogólnie urzędy te 
działają prawidłowo. Należy zauważyć, że władze w innych krajach świata stają przed takimi 
samymi wyzwaniami, dlatego również mogą popełniać błędy przy rozpatrywaniu spraw o 
charakterze międzykulturowym. ISD nie może poprzeć zarzutu, jakoby urzędy ds. dzieci i 
młodzieży systematycznie dyskryminowały rodziców będących obcokrajowcami. 

W wyżej wspominanych sprawach ISD dostarcza raporty socjalne będące podstawą 
podejmowania decyzji. ISD zawsze stara się doradzać, w jaki sposób można utrzymać 
stosunki między rodzicem a dzieckiem, oraz pracuje na rzecz polubownego porozumienia. Co 
więcej, zapewnia informacje i warsztaty szkoleniowe dla pracowników w zakresie prawa 
małżeńskiego i rodzinnego w innych krajach, różnic kulturowych i prawa 
międzynarodowego.

Gabriele Scholz opisała również zachowanie rodziców w konfliktach, które często są bardzo 
napięte. Nie będąc w stanie znaleźć rozwiązania samodzielnie, rodzice czasami walczą 
wszelkimi środkami, próbując pozyskać sojuszników dla swej sprawy. Osoby i organizacje, 

                                               
1 W tej części spotkania uczestniczyła przewodnicząca Komisji ds. Rodziny, Osób Starszych, Kobiet i 
Młodzieży Sibylle Laurischk. 
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które ich nie popierają, ryzykują zyskanie w ich oczach opinii przeciwnika. Konflikty 
osobiste są czasami nawet wynoszone na poziom dwustronny. W tym kontekście Gabriele 
Scholz przywołała sprawę Colombo1, w której zainteresowany rodzic najprawdopodobniej 
skarżył się nie tylko na niemieckie, ale również na włoskie organy. Powtórzyła, że w tych 
konfliktach traci się z oczu najlepszy interes dziecka.

Ponadto stwierdziła, że władze federalne i regionalne muszą brać pod uwagę wymiar 
międzynarodowy. Aby zapewnić doradztwo osobom fizycznym i urzędnikom, rząd przyznał 
ISD rolę centralnego punktu kontaktowego w zakresie udzielania informacji dotyczących 
międzynarodowych konfliktów rodzinnych, a urzędy ds. dzieci i młodzieży regularnie 
występują o seminaria szkoleniowe. 

W późniejszej wymianie poglądów posłowie skoncentrowali się na kwestiach przejrzystości 
oraz na współpracy między ISD/ISS a Jugendamtem, na zakresach kompetencji, problemach 
językowych, ogromnej liczbie skarg przeciwko Niemcom, możliwościach składania odwołań 
na szczeblu administracyjnym lub prawnym, braku urzędu Rzecznika Praw Dziecka (takiego 
jak w Polsce), szkoleniu pracowników urzędów ds. dzieci i młodzieży, utworzeniu 
centralnego punktu kontaktowego, kwestii ostatecznej i szczegółowej odpowiedzialności 
urzędów ds. dzieci i młodzieży, organizacji wizyt nadzorowanych oraz znaczenia kontaktów z 
dziadkami przebywającymi za granicą.

W odpowiedzi Gabriele Scholz stwierdziła, że do zadań Jugendamtu nie należy praca w 
terenie za granicą. Takie działania podejmuje ISD i współpracujący z nią partnerzy. W 
sprawach dotyczących kontaktów z krewnymi przebywającymi za granicą ISD kontaktuje się 
z właściwą instytucją oraz zwraca się do lokalnych służb socjalnych o współpracę w celu 
zapewnienia zainteresowanym osobom niezbędnych możliwości. Współpraca z sądami i 
Jugendamtem jest owocna, chociaż urzędy ds. dzieci i młodzieży często są nadmiernie 
obciążone pracą. Podejmowane przez Jugendamt decyzje muszą zostać potwierdzone przez 
sąd albo podlegają odwołaniu do sądu. Odnosząc się do ogromnej liczby skarg przeciwko 
urzędom ds. dzieci i młodzieży Gabriele Scholz stwierdziła, że te liczne skargi mogą być 
celowo inicjowane przez „zainteresowane” środowiska. 

Zwróciła uwagę posłów na fałszywe oskarżenia związane z historią Niemiec oraz na stronę 
internetową wzywającą obywateli innych krajów do wnoszenia skarg przeciwko niemieckim 
urzędom ds. dzieci i młodzieży. Na tej stronie internetowej francuska organizacja oferuje 
wsparcie przy sporządzaniu petycji do Parlamentu Europejskiego w celu skupienia uwagi 
Parlamentu Europejskiego na niemieckich urzędach ds. dzieci i młodzieży.

Ursula Rölke zabrała głos w sprawie wizyt nadzorowanych, stwierdzając, że jedynie sąd 
może je nakazać w określonych okolicznościach i w celu zabezpieczenia najlepszego interesu 
dziecka. Wspomniała, że rodzice mają obowiązek używania języka niemieckiego tylko 
wówczas, kiedy zostanie to uznane za niezbędne dla ochrony dziecka. 

Popołudnie

Iliana Malinova Iotova przywitała uczestników spotkania popołudniowego: dyrektor Urzędu 
                                               
1 Petycja 1614/2009.
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ds. Dzieci i Młodzieży w okręgu Berlin-Charlottenburg/Wilmersdorf Utę von Pirani, 
kierownik działu w Federalnym Ministerstwie ds. Rodziny, Osób Starszych, Kobiet i 
Młodzieży dr Heike Schmid-Obkirchner, kierownika działu w Federalnym Ministerstwie 
Sprawiedliwości Eberharda Carla, sędzię Sądu Rodzinnego w okręgu Berlin-
Pankow/Weissensee i zarazem sędzię współpracującą w Międzynarodowej Haskiej Sieci 
Sędziów Sabinę Brieger1, kierownika działu w Ministerstwie Pracy, Równości i Spraw 
Społecznych Kraju Związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie Gerharda Bleya oraz 
francuskiego oficera łącznikowego w Federalnym Ministerstwie Sprawiedliwości Valéry’ego 
Turceya2.

Uta von Pirani przedstawiła zarys struktury administracyjnej urzędu ds. dzieci i młodzieży 
(Jugendamt) na przykładzie okręgu Berlin-Charlottenburg/Wilmersdorf (ok. 320 000 
mieszkańców) oraz świadczonych usług. Zaznaczyła ona, że podstawowym zadaniem 
urzędów ds. dzieci i młodzieży jest wspieranie młodych osób w rozwoju osobistym i 
społecznym oraz pomoc w unikaniu lub likwidacji utrudnień, doradztwo edukacyjne oraz 
pomoc dla rodziców i innych osób mających prawa rodzicielskie, ochrona dzieci i młodzieży 
przed zagrożeniami ich dobrobytu oraz pomoc w utrzymywaniu lub tworzeniu korzystnych 
warunków życia i sprzyjającego środowiska dla dzieci, młodzieży i ich rodzin. Domaga się 
takich świadczeń i korzysta z nich duża liczba rodzin. 

Urząd ds. dzieci i młodzieży zatrudnia prawie wyłącznie wykwalifikowanych pracowników, 
w tym – w zależności od zakresu zadań – pracowników socjalnych (często dysponujących 
odpowiednimi dodatkowymi kwalifikacjami), certyfikowanych psychologów, pracowników 
administracji i sekretariatów, a w jednostkach rekreacyjnych – opiekunów dla młodzieży i 
dzieci. 

Uta von Pirani podkreśliła, że na jej stanowisku istotną zasadą operacyjną jest przejrzystość. 
Osoby kontaktujące się z Jugendamtem powinny znać zakres odpowiedzialności 
poszczególnych pracowników oraz przesłanki ich działań. Podkreśliła, że Jugendamt nie 
działa „za niczyimi plecami”. Zwróciła również uwagę, że na swoim stanowisku dyrektora 
Urzędu ds. Dzieci i Młodzieży w okręgu Berlin-Charlottenburg/Wilmersdorf bardzo 
poważnie traktuje skargi i szczegółowo je bada. Skargi dotyczące praw do świadczeń lub 
naliczania opłat prowadzą do postępowania konfrontacyjnego i mogą być przekazane do 
trybunału administracyjnego w celu podjęcia decyzji. Osoby nadzorujące pracowników 
badają skargi w celu sprawdzenia, czy socjopedagogiczne lub psychologiczne działania 
pracowników albo ich opinie doradcze są właściwe i zgodne z przepisami. W 2010 r. wydatki 
Urzędu ds. Dzieci i Młodzieży wyniosły około 100 milionów EUR, z czego 57% służyło 
finansowaniu dziennej opieki dla dzieci w wieku przedszkolnym, a 0,3% przeznaczono na 
wizyty nadzorowane.

Urzędy ds. dzieci i młodzieży świadczą również usługi doradcze w przypadku konfliktów 
rodzinnych, separacji lub postępowania rozwodowego. Zadaniem urzędów ds. dzieci i 
młodzieży jest doradzanie rodzicom w zakresie możliwych sposobów rozwiązania konfliktu 

                                               
1 Rozmówczyni ze spotkania przedpołudniowego.
2 Członkowie Komisji ds. Rodziny, Osób Starszych, Kobiet i Młodzieży oraz Podkomisji ds. Dzieci w 
Bundestagu, którzy mieli wziąć udział w spotkaniu, zostali zwolnieni z konieczności uczestnictwa w nim z 
uwagi na inne obowiązki.
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lub najlepszej metody wykonywania ich obowiązków rodzicielskich po rozwodzie. W ten 
sposób urzędy ds. dzieci i młodzieży realizują swoje zadania mediacyjne w sporach i 
postępowaniach rozwodowych. Celem jest wypracowanie rozwiązań, które leżą w najlepszym 
interesie dziecka. Urzędy ds. dzieci i młodzieży uczestniczą w postępowaniach przed sądem 
rodzinnym, ale decyzje rozstrzygające o prawach i obowiązkach rodzicielskich mogą być 
podejmowane wyłącznie przez sąd rodzinny, a nie przez te urzędy. Uta von Pirani stwierdziła, 
że wizyty nadzorowane traktuje się jako środek tymczasowy, a służba zajmująca się wizytami 
nadzorowanymi w Berlinie obsługuje 42 języki.

Na zakończenie podkreśliła, że praca w Jugendamcie jest trudna z uwagi na krytykę oraz brak 
zaufania i uznania. Niekorzystna debata publiczna w mediach w sprawie urzędów ds. dzieci i 
młodzieży oraz częściowo polityka utrudniają rodzicom zwracanie się w odpowiednim czasie 
do Jugendamtu o pomoc i poradę. Podkreśliła, że policję angażuje się wyłącznie wtedy, gdy 
zagrożone są dzieci, a w skali krajowej funkcjonują służby nadzwyczajne działające przez 
całą dobę.

Naczelniczka Wydziału Spraw Prawnych ds. Pomocy dla Dzieci i Młodzieży w Federalnym 
Ministerstwie Rodziny, Osób Starszych, Kobiet i Dzieci dr Heike Schmid-Obkirchner 
przedstawiła zarys niemieckiego systemu służb ds. dzieci i młodzieży. Zwróciła uwagę, że 
zadanie zapewniania usług dotyczących dzieci i młodzieży spoczywa na władzach lokalnych i 
że w zależności od sytuacji lokalnej lub regionalnej delegowane jest do urzędów ds. dzieci i 
młodzieży (Jugendamt) oraz do organizacji ochotniczych. Pomimo odpowiedzialności gmin 
ósma księga Kodeksu socjalnego kompleksowo reguluje usługi dotyczące dzieci i młodzieży 
w skali ogólnokrajowej. Federalne kraje związkowe rozwinęły, uzupełniły i poszerzyły 
federacyjne ramy prawne dotyczące usług dla dzieci i młodzieży za pomocą własnych 
przepisów na szczeblu krajów związkowych – oznacza to, że w ramach samorządu gminnego 
miasta, miasteczka i gminy wiejskie stosują zróżnicowane ramy prawne. Dr Schmid-
Obkirchner podkreśliła, że zgodnie z prawem urzędy ds. dzieci i młodzieży nie są co do 
zasady uprawnione do podejmowania decyzji rozstrzygających o prawach rodzicielskich. 

W odniesieniu do urzędów ds. dzieci i młodzieży wyjaśniła m.in. rolę komitetów pomocy dla 
dzieci i młodzieży, które obok administracji stanowią część Jugendamtu. W skład tych 
komitetów wchodzą pracownicy instytucji publicznych, obywatele zaproponowani przez 
organizacje pomocy dla dzieci i młodzieży oraz organizacje młodzieżowe. Specjaliści z 
różnych powiązanych dziedzin uzupełniają je jako członkowie doradczy. Podczas gdy 
administracja zajmuje się zarządzaniem sprawami bieżącymi, komitet pomocy dla dzieci i 
młodzieży określa wytyczne lokalnej polityki dotyczącej dzieci i młodzieży. Zajmuje się 
wszystkimi sprawami związanymi z usługami dla dzieci i młodzieży, w szczególności 
omawianiem problematycznych sytuacji, propozycjami dalszego rozwoju usług dla dzieci i 
młodzieży i ich planowaniem oraz wspieraniem ochotniczych usług dla dzieci i młodzieży. 
Takie uczestnictwo obywateli i pracowników zawodowych składa się na dwustronną i 
wyjątkową strukturę urzędów ds. dzieci i młodzieży. 

Dr Heike Schmid-Obkirchner odniosła się również do kwestii monitorowania oraz skarg i 
mechanizmów odwołania dotyczących urzędów ds. dzieci i młodzieży, wyjaśniając różne 
opcje skarg rozpatrywanych na szczeblu lokalnym lub na szczeblu kraju związkowego, a 
także przez właściwe trybunały administracyjne. Zasygnalizowała gotowość organów 
niemieckich do szukania informacji źródłowych w przypadku kontaktu z nimi w razie 
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przedłożenia petycji. Jeżeli petycje te będą dotyczyć niemieckiego systemu służb ds. dzieci i 
młodzieży, Federalne Ministerstwo ds. Rodziny, Osób Starszych, Kobiet i Młodzieży 
przekaże zapytania otrzymywane od komisji PETI właściwym organom w Niemczech i 
podejmie wszelkie działania służące zapewnieniu, by komisja PETI szybko informacje 
uzyskała. 

Urzędnik odpowiedzialny za sprawy młodzieży i rodziny w Ministerstwie Pracy, Równości i 
Spraw Społecznych Kraju Związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie Gerhard Bley 
odniósł się do środków służących współpracy między krajem związkowym a urzędami ds. 
dzieci i młodzieży, na które to środki każdego roku przeznacza się 2 miliony EUR, i 
stwierdził, że celem Jugendamtu jest skuteczna współpraca w przypadku konfliktów 
rodzinnych dotyczących władzy rodzicielskiej. Zakwestionował również opracowany przez 
komisję PETI w 2009 r. dokument roboczy w sprawie Jugendamtu oraz zażądał, by 
zainteresowane urzędy ds. dzieci i młodzieży miały prawo zgłaszania własnych oświadczeń w 
toku procedury, ponieważ uczciwe wysłuchanie jest zasadą konstytucyjną i z tego względu 
powinno być włączone do procedur dotyczących petycji. Stwierdził również, że nie było 
przypadków dyskryminacji ze względu na narodowość.
W trakcie pierwszej wymiany poglądów posłowie poruszali kwestie dotyczące struktury 
federacyjnej oraz różnic między wielkimi miastami i małymi miasteczkami, które utrudniają 
zwykłym obywatelom niemieckim reagowanie na działania następcze podejmowane w 
wyniku skarg, a także dotyczące ewentualnych zmian od poprzedniej wizyty delegacji w 2007 
r., kwestii językowych i ogromnej liczby petycji, możliwości odwoływania się od decyzji 
sądu, zarzutów dotyczących niewykwalifikowanych pracowników, wykładni pojęcia 
najlepszy interes dziecka, niezadowalających informacji i powracającej kwestii szkolenia i 
monitorowania pracowników Jugendamtu.
Niemieccy rozmówcy stwierdzili, że w urzędach ds. dzieci i młodzieży pracuje kadra 
wyspecjalizowana w zagadnieniach socjalnych i administracyjnych, a skargi rozpatrywane są 
na najwyższym szczeblu (sąd administracyjny lub w ostatniej instancji wyższy sąd regionalny 
– Landesobergericht). Zaproponowano również, by osobom składającym petycje radzić 
zwracanie się do właściwych ministrów (ds. rodziny lub sprawiedliwości).

Druga część popołudniowego spotkania rozpoczęła się od wypowiedzi byłego sędziego, a 
obecnie naczelnika wydziału „Mediacji, koncyliacji, konfliktów międzynarodowych w 
sprawach dotyczących rodziców i dzieci” w Federalnym Ministerstwie Sprawiedliwości 
Eberharda Carla, który przywołał szereg przykładów efektywnej współpracy między 
Niemcami a takimi krajami, jak Polska, Francja i Stany Zjednoczone. Podkreślił, że nie 
istnieje zjawisko dyskryminacji z uwagi na narodowość, jednak błędy administracyjne mogą 
oczywiście występować we wszystkich krajach. Zażądał usunięcia z internetu opracowanego 
przez komisję PETI w 2009 r. dokumentu roboczego w sprawie Jugendamtu. Skrytykował 
również wywiad z Philippem Boullandem opublikowany tego samego dnia w gazecie 
Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Podkreślił, że władze niemieckie byłyby gotowe poszukać niezbędnych informacji, gdyby 
kontaktowano się z nimi każdorazowo po wpłynięciu petycji. W takim zakresie, w jakim te 
petycje mogą dotyczyć postępowania przed sądami rodzinnymi, Federalne Ministerstwo 
Sprawiedliwości zadba, by zapytania wpływające z komisji PETI były przekazywane 
właściwym organom w Niemczech, wraz z wnioskiem o szybkie przekazanie informacji, oraz 
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by następnie uzyskane informacje zostały niezwłocznie przekazane komisji PETI. W 
Niemczech nadzór nad sądami rodzinnymi w pierwszej i drugiej instancji należy do 
kompetencji poszczególnych krajów związkowych, które z tego względu są właściwe do 
zajmowania się zapytaniami i informacjami dotyczącymi sądów rodzinnych.

Następnie Sabine Brieger kontynuowała swoją poprzednią wypowiedź, odnosząc się do 
zapobiegania uprowadzaniu dzieci w Niemczech, które może obejmować wezwanie do 
wprowadzaniu alarmu granicznego na terytorium państw strefy Schengen. Alarm graniczny 
jest ogłaszany przez Federalny Departament Policji na wniosek lokalnego sądu. Wniosek 
musi opierać się na konkretnym i oczywistym ryzyku, że drugi rodzic lub jakakolwiek inna 
osoba ma zamiar bezprawnie wywieźć dziecko do innego kraju. Federalny Departament 
Policji może następnie spowodować włączenie alarmu dotyczącego uprowadzającego rodzica 
i dziecka do systemu informacyjnego Schengen (SIS) w celu wszczęcia środków 
poszukiwawczych. Sabine Brieger stwierdziła również, że dzięki nowym przepisom 
procedury dotyczące praw i obowiązków rodzicielskich zostaną w przyszłości przyspieszone.

Valéry Turcey podziękował delegacji za umożliwienie mu udziału w spotkaniu i stwierdził, że 
zgłaszano mu sprawy, w których kwestionowano decyzję podjętą przez sąd niemiecki. Liczba 
takich spraw była bardzo niewielka. W 2011 r. zajmował się nie więcej niż dziesięcioma 
sprawami. Powiedział, że sytuacje dotyczące konfliktów między osobami różnych 
narodowości często przychodzą na myśl ze względu na ataki i zniewagi w internecie i 
mediach, gdzie przedstawia się tylko jedną stronę sporu. Stwierdził również, że bardzo istotne 
jest zrozumienie różnic dotyczących kultury sądowej, także przy dokonywaniu wyboru 
prawnika. Odpowiadając na zadane przez posłów pytanie dotyczące możliwej dyskryminacji 
rodzica innej narodowości niż niemiecka, Valéry Turcey kategorycznie odrzucił taką 
możliwość, podkreślając, że Niemcy są państwem prawa. Niemniej jednak zróżnicowane 
koncepcje wartości rodzinnych mogą stać się przyczyną wątpliwości i nieporozumień. 
Sędziowie niemieccy przywiązują ogromną wagę do stabilności, edukacji szkolnej i 
uporządkowanej sytuacji, podczas gdy sędziowie francuscy koncentrują się czasami bardziej 
na emocjonalnych i subiektywnych aspektach takich spraw.

Odnosząc się do krytycznych uwag dotyczących wywiadu dla FAZ, Philippe Boulland 
stwierdził, że być może jego słowa zostały niewłaściwie zrozumiane, ale chciał powiedzieć, 
że jego zdaniem byłoby to szokujące, gdyby sytuacje analizowane w petycjach okazały się 
zgodne z prawdą. Powiedział również, że to oczywiste, iż Parlament uczestniczy w debacie 
publicznej i nie może uciec ani przed mediami, ani przed obywatelami. Stwierdził również, że 
uświadomił sobie, iż nie można poważnie traktować kampanii internetowej zainicjowanej 
przez Conseil Europeen des Enfants du Divorce (europejską radę ds. dzieci rozwiedzionych 
rodziców), która faktycznie z nim się kontaktowała, ponieważ jej prowokacyjne działania 
podważają jej wiarygodność i mogą osłabiać szanse dokonywania obiektywnej oceny 
uzasadnionych skarg. Niemniej jednak nie można odrzucać przedstawianych, 
weryfikowalnych i obiektywnych analiz czy argumentów stowarzyszeń rodziców bądź 
samych rodziców. Zaproponował odsyłanie petycji do Ministerstwa Sprawiedliwości, ale 
podkreślił, że nie jest zadowolony z braku możliwości odwołania się.
Posłowie zwrócili uwagę, że obywatele powinni być lepiej informowani o istniejących 
możliwościach uzyskania pomocy i porad prawnych oraz o różnicach kulturowych pomiędzy 
poszczególnymi systemami sądowymi. Wspomniano również, że w tych sprawach, kiedy 
petycję uznaje się za dopuszczalną i przesyła Komisji Europejskiej w celu uzyskania dalszych 
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informacji, Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego musi zbyt długo czekać na otrzymanie 
odpowiedzi, a odpowiedzi Komisji Europejskiej są często niezadowalające.

Mimo pewnych nierozstrzygniętych kwestii wymagających dalszego wyjaśnienia członkowie 
uznali, że spotkania posłużyły za nową podstawę dla poprawy poziomu współpracy pomiędzy 
Komisją Petycji PE a właściwymi organami niemieckimi. 

Wnioski:

Wiele wniosków można już wyciągnąć z części opisowej samego dokumentu, jednak 
członkowie komisji PETI uważają, że warto podkreślić poniższe punkty.

 Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego nie udało się stwierdzić żadnych naruszeń 
prawa krajowego czy europejskiego przez władze niemieckie w odniesieniu do petycji 
dotyczących Jugendamtu.

 Komisja PETI nie znalazła żadnych dowodów ani wskazówek, ani – co najważniejsze 
– żadnego strukturalnego charakteru skarg składających petycje, które dałyby 
podstawy do przypuszczeń, że władze niemieckie szczególnie dyskryminują 
małżeństwa zawarte przez obywateli różnych państw.

 Polityka dotycząca dzieci i młodzieży w Niemczech charakteryzuje się różnorodnością 
szczebli odpowiedzialności zgodną z federacyjną strukturą Niemiec i obejmuje 
również władze gminne oraz ochotnicze organizacje pomocy dla dzieci i młodzieży w 
ramach partnerstwa z instytucjami publicznymi.

 Instytucja Jugendamtu powstała w 1922 r. jako element lokalnego samorządu w 
miastach, miasteczkach i okręgach. Od 1990 r. ósma księga Kodeksu socjalnego jest 
podstawą prawną dla zadań spoczywających na urzędach ds. dzieci i młodzieży. 
Zgodnie z nią cała odpowiedzialność za dobrobyt dzieci i młodzież nadal spoczywa na 
miastach, miasteczkach i okręgach wiejskich.

 Decyzje rozstrzygające o prawach i obowiązkach rodzicielskich mogą być 
podejmowane wyłącznie przez sąd rodzinny, a nie na szczeblu administracyjnym 
przez Jugendamt. Sąd rodzinny wydaje orzeczenia w sprawie środków, jakie należy 
podjąć w przypadku zagrożenia dobrobytu dziecka, lub kwestii dotyczących pieczy 
nad dzieckiem, na przykład w sprawach rozwodowych. Jugendamt uczestniczy w 
postępowaniu przed sądem rodzinnym. W toku takiego postępowania sąd musi 
wysłuchać Jugendamtu.

 W przypadku postępowań rozwodowych Jugendamt jest regularnie informowany 
przez sąd rodzinny o pozwach rozwodowych, jeżeli dotyczą one dzieci i młodzieży. 
Taka informacja umożliwia zapewnienie rodzicom i dzieciom doradztwa i wsparcia w 
sytuacji separacji oraz przy regulowaniu praw i obowiązków rodzicielskich.

 Ze względu na system samorządu lokalnego, uprawnienia właściwego organu 
nadzorującego w zakresie badania uznaniowych decyzji urzędów ds. dzieci i 
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młodzieży ograniczają się do badania legalności ich decyzji. Jednak decyzje urzędów 
ds. dzieci i młodzieży mogą być przedmiotem kontroli trybunału administracyjnego.

 Zgodnie z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Komisja Europejska nie ma 
uprawnień pozwalających na ingerowanie w sprawach, które nie dotyczą prawa 
europejskiego. Unijne prawo rodzinne dotyczące dzieci ogranicza się do wspólnych 
zasad dotyczących jurysdykcji oraz uznawania i egzekwowania istniejących orzeczeń 
w innym państwie członkowskim1.

 Jednakże Traktat umożliwia poszerzenie kompetencji w zakresie procedury składania 
petycji podlegającej Komisji Petycji PE na wszystkie „pola działalności UE”.Ponadto 
Karta praw podstawowych stanowiąca integralną część Traktatu UE znacznie 
podniosła nie tylko uzasadnione oczekiwania obywateli UE, ale także roszerzyła 
obowiązki komisji PETI w zakresie zapewnienia przestrzegania tych praw na szczeblu 
politycznym.Zgodnie z art. 24 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej oraz 
Konwencją NZ o prawach dziecka, państwa członkowskie muszą zapewnić, by we 
wszystkich działaniach związanych z dziećmi pierwszeństwo miał najlepszy interes 
dziecka. Sądy krajowe mają najlepsze warunki do przeprowadzenia oceny stosowania 
zasady najlepszego interesu dziecka w poszczególnych sprawach, ponieważ muszą 
mieć dostęp do wszystkich istotnych informacji oraz przestrzegać prawa do obrony.

 Zgodnie z art. 24 ust. 1 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej dzieci mają 
prawo do takiej ochrony i opieki, jaka jest konieczna dla ich dobra. Mogą one 
swobodnie wyrażać swoje poglądy. Poglądy te są brane pod uwagę w sprawach, które 
ich dotyczą, stosownie do ich wieku i stopnia dojrzałości, a zgodnie z ust. 3 każde 
dziecko ma prawo do utrzymywania stałego, osobistego związku i bezpośredniego 
kontaktu z obojgiem rodziców, chyba że jest to sprzeczne z jego interesami. 

 Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2201/2003 to, czy zabranie dziecka jest 
bezprawne, zależy od istnienia „prawa do opieki nabytego na mocy orzeczenia 
sądowego, przysługującego z mocy prawa lub umowy mającej skutek prawny zgodnie 
z prawem państwa członkowskiego, w którym dziecko zwykle zamieszkiwało przed 
zabraniem lub zatrzymaniem”. Zatem to prawo państwa członkowskiego decyduje o 
warunkach, w jakich rodzice nabywają prawo do opieki wobec swoich dzieci.

 Komisja PETI uznaje, że niewystarczająca komunikacja i wyjaśnianie orzeczeń 
sądowych, kwestii podziału kompetencji między poszczególnymi organami, jak 
również środków pozasądowych i sądowych może sprawiać, że poszkodowani rodzice 
mogą nie być w stanie prawidłowo ocenić wszystkich istotnych faktów i okoliczności 
odnoszących się do ich sprawy. Jedynie dzięki kompleksowemu lecz konkretnemu 
przedstawianiu i wyjaśnianiu wszystkich istotnych informacji obywatele mogą 
zrozumieć prawne i merytoryczne uwarunkowania decyzji oraz dowiedzieć się łatwo i 
szybko, do kogo się zwracać w przypadku niezadowolenia z takiej decyzji.

 Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego z zadowoleniem przyjmuje poparcie 
organów niemieckich dla istniejących forów i inicjatyw dotyczących koordynacji 
pomiędzy poszczególnymi służbami zajmującymi się kwestiami dzieci i młodzieży w 
Niemczech, i zapewni dalszą wymianę korespondencji między komisją PETI a 

                                               
1 Rozporządzenie (WE) nr 2201/2003 (rozporządzenie Bruksela IIa).
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organami niemieckimi w celu wzmocnienia praw obywateli, a zwłaszcza praw dzieci. 

W związku z tym komisja PETI wydaje następujące zalecenia: 

1. Zaleca utworzenie odpowiedniego mechanizmu odwoławczego na poziomie federalnym 
i na poziomie krajów związkowych do rozpatrywania ewentualnych skarg 
pozasądowych, które mogą prowadzić do interwencji przeciwko decyzjom 
administracyjnym. 

2 Zaleca przekazywanie konkretnych informacji między zainteresowanymi organami w 
zakresie międzynarodowych spraw rozwodowych z udziałem dzieci, zwłaszcza bardziej 
systematyczną współpracę z pozostałymi zainteresowanymi krajami. 

3 Zaleca władzom niemieckim dalsze wspieranie utworzenia w ramach ISS „centralnego 
punktu kontaktowego ds. transgranicznych konfliktów z udziałem rodziców i dzieci”, 
którego celem będzie pełnienie roli przewodnika dla rodziców w zakresie dostępnych 
im w danej sprawie prawnych i innych możliwości (np. mediacji).

4. Zaleca, aby władze były wyczulone na poprawę warunków spotkań rodziców i ich 
dzieci oraz dopilnowały, by wszystkie odnośne języki i usługi tłumaczeń ustnych były 
dozwolone i tolerowane podczas wizyt rodziców, jakkolwiek w niektórych przypadkach 
(na przykład jeśli dziecko jest jeszcze bardzo małe lub też w razie ewentualnego 
wywierania wpływu czy możliwości uprowadzenia) odbywały się pod nadzorem 
urzędnika.

5. Zaleca utrzymywanie w jak największym stopniu regularnych kontaktów między 
dziećmi i rodzicami, a także kontaktów pomiędzy dzieckiem a jego dziadkami i 
rodzeństwem, ale tylko o ile nie jest to sprzeczne z dobrostanem dziecka.

6. Zaleca opublikowanie jasnych wytycznych na szczeblu UE na temat praw dziecka oraz 
skutków małżeństw i rozwodów transgranicznych oraz wśród osób różnych 
narodowości.

7. Zaleca promowanie współpracy dwustronnej między państwami członkowskimi i ich 
systemami sądownictwa w celu lepszego zrozumienia przez obywateli i władze 
poszczególnych przepisów krajowych.

8. Zaleca przekazywanie Federalnemu Ministerstwu ds. Rodziny, Osób Starszych, Kobiet i 
Młodzieży uznanych za dopuszczalne petycji dotyczących Jugendamtu tytułem 
informacji i z myślą o odpowiedniej reakcji.

9. Zaleca, aby dokument ten – odnoszący się do aktualnej sytuacji w Niemczech i 
odzwierciedlający aktualne stanowisko komisji PETI w kwestii Jugendamtu – został 
przekazany tytułem informacji właściwym organom niemieckim, składającym petycje, 
którzy kontaktują się z komisji PETI w sprawie Jugendamtu, a także aby dokument ten 
został udostępniony opinii publicznej do wiadomości na stronie internetowej komisji 
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PETI.

10. Zaleca, aby dokument roboczy Marcina Libickiego z dnia 28 stycznia 2009 r. w 
sprawie rzekomych dyskryminujących i arbitralnych środków stosowanych przez 
organy ds. dzieci i młodzieży w niektórych państwach członkowskich, zwłaszcza przez 
Urząd ds. Dzieci i Młodzieży w Niemczech, wciąż widoczny na stronie internetowej 
Komisji Petycji UE, został niezwłocznie zastąpiony niniejszym dokumentem lub 
przynajmniej został opatrzony jednoznaczną uwagą na stronie internetowej komisji 
PETI, tak aby nie czytelnicy nie mieli wątpliwości, że dokument M. Libickiego nie 
przedstawia już oficjalnego stanowiska komisji PETI.


