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POZYCJA DZIECI W POSTĘPOWANIU
ROZWODOWYM: WŁADZA RODZICIELSKA,
PRAWO DO KONTAKÓW ORAZ ROSZCZENIA
ALIMENTACYJNE -REGULACJE WEDŁUG
PRAWA NIEMIECKIEGO I PRAWA POLSKIEGO
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I. Władza rodzicielska 

Władza rodzicielska stanowi szereg uprawnień oraz obowiązków rodziców, aż do
osiągnięcia 18 roku życia dziecka. Oznacza to przede wszystkim obowiązek i prawo do
wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka. 

1. Władza rodzicielska poza związkiem małżeńskim

Według prawa niemieckiego władze rodzicielską nad dzieckiem które urodziło się poza
związkiem małżeńskim, ma tylko I wyłacznie matka dziecka, według § 1626a § 3 kodeksu
cywilnego i może podejmować wszystkie decyzje dotyczące dziecka samodzielnie. 



odwiedzanie przyjaciół i krewnych
codzienne terminy lekarskie np dziecko jest chore na grype, wizyta u dentysty
wycieczki szkolne 

Rejestracja i wyrejestrowanie dziecka w przedszkolu lub szkole
wybór szkoły
chrzest i wybór wyznania
 Interwencje medyczne, które nie są rutynowe
ustalenie stałego pobytu dziecka
złożenie wniosku tożsamosci np paszportu 

Do wspólnej opieki dochodzi w tym wypadku tylko poprzez złożenie odpowiednich
oświadczeń za porozumieniem stron czyli matka musi wyrazić zgodę na wspólne
wykonywanie władzy rodzicielskiej. Takie oświadczenia są możliwe bezpłatnie przed
urzedem do spraw małoletnich, tak zwany Jugendamt lub przed notariuszem niemieckim.

Porównując z prawem polskim władza rodzicielska przysługuje według artykułu 93
aplikat 1 kodeksu rodzinnego i opiekunczego w skrócie KRO generalnie obojgu rodzicom. 

2. Władza rodzicielska w zwiazku małżenskim

Według prawa niemieckiego przysługuje ona obojgu rodzicom. 

To samo dotyczy sytuacji, gdy rodzice, którzy nie byli w związku małżeńskim w
momencie narodzin dziecka, zawarli związek małżeński, § 1626a paragraf 1, nr 1 BGB. W
przypadku późniejszego rozwodu rodziców, wspólne prawo do opieki pozostaje
nienaruszone czyli obydwoje rodzice posiadają również po rozwodzie nadal wspólną
wladze rodzicielską. § 1687 BGB. 

Rozwód nie zmienia prawa do wspólnej opieki. Zmienia się jednak sposób wykonywania
prawa do opieki rodzicielskiej: 

Należy odróżnić sprawy życia codziennego od spraw o dużym znaczeniu. Od momentu
rozstania rodziców, rodzic, z którym dziecko regularnie przebywa, sam decyduje o
sprawach życia codziennego,

W sprawach o dużym znaczeniu rodzice nadal wspólnie decydują,§ 1687 BGB. Rodzic u
którego dziecko nie przebywa na stałe musi wyrazić zgode i ma prawo do złożenia veta.

Sprawy życia codziennego

Sprawy o dużym znaczeniu: 
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Zarówno prawo niemieckie jak i prawo polskie przewiduje w swoich regulacjach
przełożenie władzy rodzicielskiej na jednego z rodziców. W momencie kiedy wymaga
tego dobro dziecka np ponieważ rodzice nie są w stanie rozsądnie podjąc decyzje
wspólnie. 

W prawie polskim reguluje to Art.93 aplikacja 2 w połączeniu z 95, 96 KRO. W prawie
niemieckim znajdujemy taką samą regulacje wedlług 1666 I 1671 kodeksu cywilnego,

II. Prawo do kontaktów z dziećmi

Według prawa niemieckiego zgodnie z § 1684 BGB dziecko ma prawo do kontaktu z
każdym rodzicem, niezależnie od tego, czy przysługuje mu władza rodzicielska.
Istnieją różne modele kontaktów z dziećmi 

1. Residenzmodell
dziecko mieszkające na stałe u jednego z rodziców widuje sie z drugim rodzicem co drugi
weekend od piątku do niedzieli oraz polowe ferii szkolnych, (Residenzmodell) 

2. Wechselmodell
Następną możliwością jest tak zwany Wechselmodell czyli wymienny model przy którym
rodzice wymieniają sie opieką nad dzieckiem np co dwa tygodnie,

W momencie niezgody miedzy rodzicami reguluje kontakty z dzieckiem sąd rodzinny,
Decyduje o Wechselmodell tylko I wyłącznie jeżeli odpowiada dobru dziecka. W ramach
regulacji sądowej dobro dziecka stoi na pierwszym miejscu. Pod uwagę brany jest
zawsze indywidualny przypadek. Ogólnie brane pod uwagę są np nastepujące kryteria: 
-stabilna, trwała więź dziecka z obojgiem rodziców
-odpowiedni poziom komunikacji miedzy rodzicami

III. Alimenty

Alimenty stanowią świadczenia które maja na celu zaspokojenie podstawowych
życiowych potrzeb dziecka.
Wedlug prawa niemieckiego § 1601 kodeksu cywilnego Obowiązek alimentacyjny istnieje
wśród krewnych w linii prostej, nie odróżniając na dzieci nieślubne i dzieci małżeńskie, §
1615 a BGB.
Dopóki rodzice mieszkają w tym samym gospodarstwie domowym, np podczas separacji
we wspólnym mieszaniu, generalnie są w równym stopniu zobowiązani do utrzymania
dziecka. 
W przypadku separacji rodziców rodzic z którym dziecko mieszka, wypełnia obowiązek
alimentacyjny przez opiekę nad dzieckiem. Podczas kiedy drugi z rodziców jest
zobowiazany do płatności alimentacjnej w formie pieniężnej. 
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w prawie polskim brak Düsseldorfer Tabelle, czyli nie ma stawek które są gdzieś
określone 
w wysokości zakres świadczeń zależy od usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz
majątkowych możliwości zobowiązanego rodzica, przy którym dziecko nie żyje. Przy
potrzebach dziecka uwzględniony jest jego wiek, stan zdrowia oraz konkretne
zapotrzebowanie które należy udowodnic. 
Co do możliwości majątkowych zobowiązań rodzica, od której jest uzależniona
wysokość alimentów badane jest miejsce pracy, zarobki, wykształcenie. Należy
szczegółowo przedstawić własne wydatki i koszty pozwanego, potrzeby na
utrzymanie, wyżywienie, odzież, wizyty medyczne, wyjazdy itd 
W obydwóch systemach prawnych w przypadku dzieci niepełnoletnich istnieje
zwiększony obowiązek alimentacyjny. Istnieją zwiększone obowiązki związane z
zatrudnieniem, to znaczy jeśli nie zostaną osiągnięte wystarczające dochody, może
być wymagane dodatkowe zatrudnienie lub zmiana pracy
W momencie niepłatnosci alimentacyjnych możliwe są regulacje sądowe zarówno w
trybie przyspieszponym mające na celu zagwarantowanie płatności najniższej
elementarnej stawki alimentacyjnej czyli Mindestunterhalt, stwaka pierwszej grupy
zarobkowej w danej grupie wiekowej dziecka. Dodatkowo jest możliwe złożenie
pozwu o alimenty uwzględniające wszelkie dodatkowe kwestie np jak koszty
związane z hobby, ubezpieczeniem zdrowotnym dziecka itd 
wszelkie spory i roszczenia związane z dzieckiem są do przeprowadzenia na terenie
kraju w którym dziecko zamieszkuje na stałe. 

1. Wysokość alimentacyjna

Według prawa niemieckiego wysokość alimentacyjna jest uregulowana według tak
zwanej Düsseldorfer Tabelle. 

Düsseldorfer Tabelle dopasowuje każdego roku z 01.01. stawki alimentacyjne. Tabela jest
podzielona na grupy zarobkowe dłużnika alimentacyjnego jak i grupy wiekowe dziecka.
Poprzez zakwalifikowanie do grupy zarobkowej dłużnika jak i grupy wiekowej dziecka
otrzymujemy stawki alimentacyjne. 

Przy tych stawkach jest już uwzględniona odjęta polowa zasiłku na dziecko (Kindergeld),
którą otrzymuje osoba u której dziecko zamieszkuje na stałe.

2. Porównanie do alimentów według prawa polskiego 

IV. Kindesentführung- porwanie dziecka

Porwanie dziecka ma miejsce w sytuacji, gdy jeden rodzic bez wiedzy i woli drugiego
rodzica wywozi dziecko z państwa jego stałego pobytu. 
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W takiej sytuacji zastosowanie znajduje Konwencja Haska dotycząca cywilnych
aspektów uprowadzenia dziecka za granicę. Celem Konwencji haskiej jest
doprowadzenie do przywrócenia stanu faktycznego i prawnego, jaki istniał przed
bezprawnym uprowadzeniem lub zatrzymaniem dziecka – najczęściej poprzez wydanie
orzeczenia nakazującego powrót małoletniego dziecka do miejsca jego stałego pobytu. 
Postępowanie w trybie Konwencji Haskiej przeprowadzane jest poprzez złożenie wniosku
przez organ centralny, bądź bezpośrednio przez rodzica, którego prawa do opieki zostały
naruszone. 
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