
Zespół I Warszawa, 13.10.2008 

Notatka 

Sprawy dotyczące dyskryminacji rodziców polskich w Niemczech 

(problemy: brak możliwości porozumiewania się z dziećmi w języku polskim, spotkania 

rodziców z dzieckiem dopuszczalne tylko pod nadzorem Jugendamtu - Instytucji ds. 

Wychowania Młodzieży) 

I. Uwagi ogólne: 

1. Problematyka ta prowadzona jest aktualnie przez Zespół I. W tej sprawie RPO 

w ramach współpracy międzynarodowej z regionalnymi ombudsmanami 

w Niemczech wystosował do p. Ulricha Galie swoje wystąpienie w tej sprawie 

i uzyskał zapewnienia zbadania, we współpracy z regionalnymi ombudsmanami, 

przedstawionego problemu dyskryminacji polskich rodziców w Niemczech 

i udzielenia możliwej pomocy. 

2. RPO w dniu 6 sierpnia 2008 skierował wystąpienia do Przewodniczącego Komisji 

Petycji Parlamentu Europejskiego - p. Marcina Libickiego z informacją o podjętych 

przez RPO działaniach w tej sprawie i odpowiedziach udzielonych przez niemieckie 

instytucje stojące na straży praw i wolności obywatelskich. RPO oczekuje na 

odpowiedź Przewodniczącego. 

Zauważyć należy, iż skargi polskich rodziców dotyczące ich dyskryminacji przez 

instytucje niemieckie, które pozwalają na kontakt z dzieckiem tylko w języku 

niemieckim i pod nadzorem Jugendamt - Instytucji ds. Wychowania Młodzieży, 

wpłynęły do Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego w 2006 roku. Komisja ta 

niestety decyzją z dnia 29 listopada 2007 r. uznała, iż nie doszło do dyskryminacji, a 

działania władz niemieckich są zgodne z zasadami praw podstawowych (kopia decyzji 

w załączeniu). 

W bezpośredniej rozmowy z sekretarzem Komisji Petycji otrzymałem jednak 

zapewnienie, że Komisja Petycji bada sprawę w aspekcie generalnym, w kontekście 
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praktyki niemieckich urzędów dot. obywateli innych państw Unii Europejskiej 

i przygotowuje w tym zakresie całościowy raport dla PE. 

II. Możliwość indywidualnej skargi do Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka w Strasburgu 

III. 

Zainteresowani rodzice mogliby rozważyć wniesienie skargi do Europejskiego 

Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Niemcy są stroną Europejskiej Konwencji 

o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (EKPCz), a więc obywatele 

polscy mogliby przeciwko Niemcom taką skargę skierować. 

W zależności od okoliczności konkretnej sprawy, w skardze istniałaby 

możliwość przedstawienia zarzutu naruszenia prawa do prywatności oraz 

dyskryminacji w poszanowaniu prawa do prywatności rodziców i dzieci poprzez 

uniemożliwienie swobodnego kontaktu z dzieckiem w języku ojczystym rodzica, jak 

też naruszenia prawa do prywatności w ten sposób, iż rodzic może spotykać się z 

dzieckiem pod nadzorem i przy uczestnictwa przedstawiciela Jugendamt, brak 

efektywnej egzekucji wyroku sądowego dotyczącego widzeń z dzieckiem - (art. 8 i 14 

w zw. 8 EKPCz). 

Jednakże główną przeszkodą dla osób zainteresowanych wniesieniem skargi 

będą wymogi formalne, które każda indywidualna skarga musi spełniać. Skargę 

można bowiem wnieść do Trybunału dopiero po wyczerpaniu środków 

odwoławczych przewidzianych przez prawo niemieckie (a więc raczej włącznie ze 

skargą konstytucyjną do niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego) 

i w terminie 6 miesięcy od zakończenia postępowania sądowego. W przypadku 

niewykorzystania środków odwoławczych, czy też upływu terminu 6 miesięcy od dnia 

wniesienia skargi, Trybunał skargę odrzuci jako niedopuszczalną (czyli w ogóle 

zarzutów merytorycznych nie będzie rozpoznawał). W tym zakresie brak jest 

szczegółowych informacji o postępowaniach, wydanych w sprawach orzeczeniach 

i datach zakończenia postępowania przed sądami niemieckimi. 

Z informacji przywołanych przez Ambasadora RP w Berlinie Pana Marka 

Prawdę wynika, iż indywidualne sprawy w tej materii pochodzą sprzed kilku lat, 

a więc istnieje obawa, że skargi indywidualne do Trybunału z powodów formalnych 

będą niedopuszczalne. 



Przy spełnieniu kryteriów formalnych należałoby ocenić pozytywnie zarzuty 

merytoryczne dotyczące sprawy, które wskazano powyżej. Rzecznik Praw 

Obywatelskich w obowiązującym stanie prawnym nie może samodzielnie wnieść 

takiej skargi do ETPC ani przystąpić do niej formalnie. Wydaje się jednak, że nic nie 

stoi na przeszkodzie ubiegania się przez Rzecznika wystąpienia przed ETPC w 

charakterze amicus curiae, choć decyzja o dopuszczeniu w takim charakterze 

należałaby do Trybunału. 

Opr. 

K. Łakoma 


