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Rozwodzisz się lub odchodzisz od Twojej partnerki/Twojego 
partnera? Wiesz, że rozstanie rodziców jest dla ich dziecka 
bardzo trudną sytuacją. Chcesz, aby Twoje dziecko jak  
najmniej ucierpiało wskutek Waszego rozstania. Możesz mu 
pomóc, jeżeli nie będziesz obciążać go dodatkowo sporem o 
prawo do kontaktów z dzieckiem lub prawo do opieki nad 
nim. Twoje dziecko nie może stać się przedmiotem sporu 
między rodzicami.

DROGA DO OBOPÓLNEGO POROZUMIENIA

Dlatego jeszcze przed postępowaniem sądowym powinieneś/ 
powinnaś znaleźć obopólne porozumienie. W porównaniu z 
rozsądną zgodą obojga rodziców rozstrzygnięcie sądowe  
jest w większości przypadków gorszym rozwiązaniem. Wy 
jesteście rodzicami i znacie Wasze dziecko lepiej niż inni. To 
Wy ponosicie odpowiedzialność, za dobro Waszego dziecka. 
A dzieci z reguły potrzebują matki i ojca.

Przy poszukiwaniu opartego na obopólnym porozumieniu 
rozwiązania możesz skorzystać z wielu różnych form po-
mocy. Wsparcia mogą udzielić właściwy dla Twojego miasta 
wzgl. powiatu urząd d/s młodzieży (Jugendamt) i różne  
poradnie z dostosowaną do Twoich potrzeb oferta porad-
nictwa.

Głównym celem sądowego postępowania dotyczącego prawa 
do opieki na dzieckiem i do kontaktów z nim jest ochrona 
interesów dziecka. Dobro dziecka zajmuje w nim centralne 
miejsce. Więź dziecka z obojgiem rodziców powinna zostać 
zachowana. Zasadniczo dobru dziecka służy regularny  
kontakt z każdym z rodziców. Tak też mówi prawo. Wyjątki 
ograniczają się do nielicznych, szczególnie uzasadnionych 
przypadków.

KONSENSUS MIĘDZY RODZICAMI JAKO MOTYW 
PRZEWODNI

W rejonach wielu sądów rodzinnych postępowania w sprawie 
prawa do opieki i kontaktów z dzieckiem prowadzone są 
zgodnie z zasadami projektu Elternkonsens. Zobowiązują  
one wszystkich uczestników postępowania – rodziców, adwo-
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katów, urząd d/s młodzieży, sąd i ewentualnie kuratora  
(Verfahrensbeistand) lub biegłego – do współpracy na rzecz 
właściwego rozwiązania. I tak już napiętej atmosfery i 
istniejących konfliktów nie powinny zaostrzać wzajemne 
oskarżenia i zarzuty. Pisma adwokatów powinny ograniczać 
się do wniosku i krótkiego przedstawienia stanu faktycznego.

WYPRACUJCIE RAZEM DOBRE ROZWIĄZANIE

Sąd rodzinny szybko, najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzy-
mania wniosku, wyznacza termin wstępnego rozpoznania 
sprawy. Daje Ci ono okazję do przedstawienia wszyst- 
kich istotnych dla Ciebie aspektów i propozycji, życzeń i 
wątpliwości. W tym wysłuchaniu stron uczestniczy także 
urząd d/s młodzieży. Oczekuje się, że nawiążesz kontakt z 
urzędem d/s młodzieży jeszcze przed właściwą rozprawą. 
Podczas ustnej rozprawy powinieneś/powinnaś wspólnie z 
adwokatami, urzędem d/s młodzieży i sądem wypracować 
dobre dla dziecka rozwiązanie, które będziesz sam/sama 
popierać i które będzie wykonalne w Twojej konkretnej  
sytuacji życiowej. 

Jeżeli osiągnięcie porozumienia nie będzie możliwe, to  
sąd skieruje Cię do poradni (psychologicznej). W tej poradni 
przed następną rozprawą specjaliści pomogą Ci znaleźć 
możliwą do zaakceptowania i wykonalną regulację praw do 
opieki i kontaktów z dzieckiem.

Sąd może przydzielić dziecku specjalnego kuratora* (tzw. 
adwokata dziecka). Przeprowadza on rozmowy z dzieckiem 
i z jego rodzicami, aby móc przedstawić interesy i wolę 
dziecka na rozprawie.

W sytuacjach z ostrymi konfliktami istnieje możliwość  
zabezpieczenia dobra i ochrony dziecka w formie przekazy-
wania i odbioru dziecka przez opiekuna i/lub kontaktów  
rodzica z dzieckiem pod nadzorem opiekuna. 


