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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0979/2012 af Luc Gigou, fransk statsborger, om Jugendamt i 
Tyskland, om dets arbejdsmetoder og den diskriminerede karakter af dets 
administrative foranstaltninger

1. Sammendrag

Andrageren rejser tvivl om foreneligheden mellem EU-lovgivningen og den tyske institution 
Jugendamt, der arbejder inden for familieret og i spørgsmål, som vedrører 
forældremyndigheden i skilsmissesager mellem tyske borgere og borgere med andre 
nationaliteter.

Andrageren anfægter navnlig begrebet "Beistandschaft" (værgemål), der efter hans opfattelse 
tildeles vilkårligt og på en diskriminerende måde på bekostning af ikke-tyske forældre. Denne 
administrative afgørelse skaber tilsyneladende en faktisk situation, hvor det pågældende barn 
skal forblive på tysk område.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 30. november 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. august 2013

"Andragerne rejser tvivl om foreneligheden mellem EU-lovgivningen og det juridiske begreb 
Beistandschaft (værgemål) hos den tyske børne- og ungdomsforsorg Jugendamt, som arbejder 
inden for familieret, herunder navnlig med bidrag til børns underhold.
Andragerne hævder især, at Beistandschaft tildeles vilkårligt og på en diskriminerende måde 
på bekostning af ikke-tyske forældre. Efter andragernes opfattelse overtrådte Jugendamts 
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anvendelse af Beistandschaft Bruxelles IIa-forordningen1. 

Kommissionens beføjelser for så vidt angår medlemsstaternes handlinger og undladelser er 
principielt begrænset til at føre tilsyn med gennemførelsen af EU-retten under Den 
Europæiske Unions Domstols kontrol (jf. EU-traktatens artikel 17, stk. 1 ). 

EU's familieretlige regler om underholdspligt er begrænset til fælles regler om retternes 
kompetence, lovvalg, samarbejde og anerkendelse samt fuldbyrdelse af retsafgørelser i en 
anden medlemsstat. 

Det er på grundlag af de foreliggende oplysninger ikke muligt at danne sig et klart billede af 
det præcise forløb og de tyske myndigheders fulgte procedurer og trufne beslutninger i 
andragernes sager. Kommissionen er som følge heraf ikke i stand til at foretage en detaljeret 
vurdering af sagerne. På baggrund af de foreliggende oplysninger finder Kommissionen det 
imidlertid ikke nødvendigt at skride til specifik handling i disse sager. Kommissionen har især 
ingen afgørende beviser for, at de tyske myndigheder har begået de pågældende påståede 
overtrædelser af EU-retsakter. 

Navnlig forordning (EF) nr. 4/20092 (forordningen om underholdspligt) har siden juni 2011 
været den vigtigste EU-retsakt på dette område. Afgørelser, der er truffet af medlemsstaternes 
domstole i sager om underhold, anerkendes og håndhæves derefter i enhver af Den 
Europæiske Unions medlemsstater på grundlag af de i forordningen om underholdspligt 
fastsatte regler. Kommissionen understreger i denne henseende, at Jugendamt ved 
anvendelsen af EU's retsakter om underholdspligt ikke sidestilles med en domstol. Såfremt 
der foreligger en "ensidig afgørelse" fra Jugendamts side i andragernes sager, vil den derfor 
ikke kunne drage fordel af EU's retsregler om anerkendelse og fuldbyrdelse i forbindelse med 
afgørelser om underholdspligt, der er truffet af medlemsstaternes domstole. Det bemærkes, at 
inddrivelse af underholdsbidrag og en medlemsstats interne regler for ydelse af bidrag til 
børns underhold henhører under national lovgivning, hvilket ligeledes gør sig gældende for 
Jugendamts beføjelser til at bistå et barn i sager om underholdspligt eller anmode om 
tilbagebetaling af ydelser, der er blevet tildelt kreditor i stedet for underholdsbidrag.

Navnlig hvad angår de af andragerne rejste spørgsmål om grundlæggende rettigheder vil 
Kommissionen gerne minde om, at bestemmelserne i charteret i overensstemmelse med 
artikel 51, stk. 1, i charteret om grundlæggende rettigheder, kun er rettet mod 
medlemsstaterne, når de gennemfører EU-lovgivningen. Kommissionen har på grundlag af de 
foreliggende oplysninger ikke afgørende beviser for, at den påståede overtrædelse af de 
grundlæggende rettigheder, som andragerne påberåber sig, i andragernes tilfælde ville være 
indtruffet, mens de tyske myndigheder var ved at gennemføre EU-lovgivningen. I tilfælde, 
hvor der rejses spørgsmål om de grundlæggende rettigheder, mens de nationale myndigheder 
ikke er ved at gennemføre EU-lovgivningen, er det medlemsstaternes eget ansvar at sikre, at 
deres forpligtelser vedrørende de grundlæggende rettigheder – på grundlag af internationale 
aftaler og deres interne lovgivning – overholdes. 

Kommissionen kan på baggrund af de i andragenderne fremsendte oplysninger ikke forfølge 
disse sager yderligere. Andragerne kan indbringe deres sager for de kompetente 
                                               
1 EUT L 338 af 23.12.2003, s. 1.
2 EUT L 7 af 10.1.2009, s. 1.
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appeldomstole, og hvis de mener, at deres grundlæggende rettigheder er blevet krænket, kan 
de indgive en klage til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol under Europarådet.

Kommissionen har på et mere generelt plan med henblik på at fremme gensidig tillid i sager 
om forældremyndighed og i anledning af det 7. europæiske forum for børns rettigheder1
afholdt en workshop om inddragelse af børneværnet i sager om forældremyndighed. Der blev 
afholdt en udbytterig udveksling af synspunkter om praksis på dette område. Workshoppen 
understregede betydningen af at give relevant information til børn og forældre samt passende 
faglig uddannelse til de personer, der arbejder med sagerne i praksis. Kommissionen 
opfordrer gennem EU-finansiering2 til faglig uddannelse af fagfolk i forbindelse med børns 
deltagelse i retssager."

                                               
1 Den 13.og 14. november 2012.
2 Programmet om grundlæggende rettigheder og unionsborgerskab, 

http://ec.europa.eu/justice/grants/programmes/fundamental-citizenship/index_en.htm.


