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Θέμα: Αναφορά 0979/2012, του Luc Gigou, γαλλικής ιθαγένειας, σχετικά με τη 
λειτουργία της γερμανικής υπηρεσίας Jugendamt και τον χαρακτήρα των 
διοικητικών της μέτρων, ο οποίος εισάγει διακρίσεις

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων εγείρει αμφιβολίες σχετικά με το κατά πόσον συμμορφώνεται με το δίκαιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης η γερμανική υπηρεσία κοινωνικής μέριμνας παίδων και νέων 
«Jugendamt» που παρεμβαίνει σε θέματα οικογενειακού δικαίου και επιμέλειας παιδιών σε 
υποθέσεις διαζυγίου μεταξύ γονέων γερμανικής ιθαγένειας και άλλης ιθαγένειας.

Ειδικότερα, αμφισβητεί τον θεσμό του «Beistandscahft» (Κηδεμονία) ο οποίος, σύμφωνα με 
τον αναφέροντα, αναγνωρίζεται με τρόπο αυθαίρετο και μεροληπτικό εις βάρος των μη 
Γερμανών γονέων. Η διοικητική αυτή απόφαση τείνει να δημιουργήσει μια de facto 
κατάσταση, η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα την παραμονή του εκάστοτε τέκνου στη 
Γερμανία.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 30 Νοεμβρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Αυγούστου 2013

Οι αναφέροντες εγείρουν αμφιβολίες σχετικά με το κατά πόσον συμμορφώνεται με το δίκαιο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης η νομική έννοια του «Beistandschaft» (Κηδεμονία) της γερμανικής 
υπηρεσίας κοινωνικής μέριμνας παίδων και νέων «Jugendamt», που παρεμβαίνει σε θέματα 
οικογενειακού δικαίου, ειδικότερα σε θέματα παροχής διατροφής τέκνων.
Ειδικότερα, οι αναφέροντες ισχυρίζονται ότι η έννοια «Beistandschaft» (Κηδεμονία) 
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εφαρμόζεται με τρόπο αυθαίρετο και μεροληπτικό εις βάρος των μη Γερμανών γονέων. 
Σύμφωνα με τους αναφέροντες, η έννοια του «Beistandschaft» της υπηρεσίας «Jugendamt» 
συνιστά παραβίαση του κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙα1. 

Καταρχήν, οι αρμοδιότητες της Επιτροπής όσον αφορά πράξεις και παραλείψεις των κρατών 
μελών περιορίζονται στην επίβλεψη της εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης υπό τον έλεγχο 
του Δικαστηρίου (βλ. άρθρο 17, παράγραφος 1, ΣΕΕ). 

Το οικογενειακό δίκαιο της ΕΕ περί διατροφής περιορίζεται σε κοινούς κανόνες σχετικά με 
τη δικαιοδοσία, την ισχύουσα νομοθεσία, τη συνεργασία και την αναγνώριση και εκτέλεση 
υφιστάμενων δικαστικών αποφάσεων σε άλλο κράτος μέλος. 

Από τις πληροφορίες που έχουν παρασχεθεί, δεν είναι δυνατό να σχηματιστεί σαφής εικόνα 
για την ακριβή σειρά των γεγονότων και τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν ή τις αποφάσεις 
που ελήφθησαν από τις γερμανικές αρχές στις υποθέσεις των αναφερόντων. Ως αποτέλεσμα, 
η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να πραγματοποιήσει λεπτομερή αξιολόγηση των ανωτέρω 
υποθέσεων. Ωστόσο, βάσει των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί, η Επιτροπή δεν θεωρεί 
ότι είναι απαραίτητη η ανάληψη οποιασδήποτε δράσης για αυτές τις υποθέσεις. 
Συγκεκριμένα, η Επιτροπή δεν διαθέτει αποδεικτικά στοιχεία ότι υπάρχουν οι σχετικές 
υποτιθέμενες παραβιάσεις των διατάξεων της ΕΕ εκ μέρους των γερμανικών αρχών. 

Συγκεκριμένα, από τον Ιούνιο του 2011, ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 4/20092 («Κανονισμός 
περί υποχρεώσεων διατροφής») αποτελεί βασική διάταξη της νομοθεσίας της ΕΕ σε αυτό τον 
τομέα. Εν συνεχεία, οι αποφάσεις που εκδίδονται από τα δικαστήρια των κρατών μελών σε 
ζητήματα υποχρεώσεων διατροφής αναγνωρίζονται και εκτελούνται σε οποιοδήποτε άλλο 
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τους κανόνες που καθορίζονται στον
Κανονισμό περί υποχρεώσεων διατροφής. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι 
δυνάμει των νομοθετικών διατάξεων της ΕΕ για τις υποχρεώσεις διατροφής η υπηρεσία 
«Jugendamt» δεν εξομοιώνεται με δικαστήριο. Επομένως, εάν υπάρχει οποιαδήποτε 
«μονομερής απόφαση» από την υπηρεσία «Jugendamt» στις υποθέσεις των αναφερόντων, 
αυτή δεν επωφελείται από τους κανόνες της νομοθεσίας της ΕΕ για την αναγνώριση και την 
εκτέλεση αποφάσεων υποχρεώσεων διατροφής που εκδίδονται από τα δικαστήρια των 
κρατών μελών. Πρέπει να σημειωθεί ότι η αποδοχή αιτήματος υποχρεώσεων διατροφής και η 
εσωτερική οργάνωση ενός κράτους μέλους σε ό,τι αφορά την παροχή διατροφής διέπονται 
από την εθνική νομοθεσία, όπως εξάλλου και η αρμοδιότητα της υπηρεσίας «Jugendamt» να 
παρέχει βοήθεια στο τέκνο ή να αιτηθεί καταβολή παροχών έναντι διατροφής.

Όσον αφορά ειδικότερα τα ζητήματα θεμελιωδών δικαιωμάτων που θίγουν οι αναφέροντες, η 
Επιτροπή υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 51, παράγραφος 1, του Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων, οι διατάξεις του Χάρτη απευθύνονται στα κράτη μέλη μόνον όταν εφαρμόζουν 
το δίκαιο της Ένωσης. Από τις πληροφορίες που έχουν παρασχεθεί, η Επιτροπή δεν διαθέτει 
αποδεικτικά στοιχεία ότι στις υποθέσεις των αναφερόντων θα προέκυπτε η υποτιθέμενη 
παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων που επικαλούνται οι αναφέροντες κατά την 
εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ από τις γερμανικές αρχές. Στις υποθέσεις στις οποίες 
προκύπτουν ζητήματα που σχετίζονται με τα θεμελιώδη δικαιώματα ενώ οι εθνικές αρχές δεν 
εφαρμόζουν τη νομοθεσία της ΕΕ, είναι αποκλειστικά υποχρέωση των κρατών μελών να 
                                               
1 ΕΕ L 338 της 23.12.2003, σ. 1.
2 ΕΕ L 7 της 10.01.09, σ. 1.
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διασφαλίσουν ότι τηρούνται οι υποχρεώσεις τους όσον αφορά στα θεμελιώδη δικαιώματα –
σύμφωνα με τις διεθνείς συμφωνίες και την εσωτερική νομοθεσία. 

Βάσει των στοιχείων που υποβλήθηκαν στις αναφορές, η Επιτροπή δεν δύναται να συνεχίσει 
την περαιτέρω εξέταση των εν λόγω υποθέσεων. Οι αναφέροντες μπορούν να αποταθούν για 
τις υποθέσεις τους στα αρμόδια (δευτεροβάθμια) δικαστήρια και αν θεωρούν ότι κάποιο από 
τα θεμελιώδη δικαιώματά τους έχει παραβιαστεί, μπορούν να προσφύγουν στο Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Σε ευρύτερο πλαίσιο, προκειμένου να ενισχυθεί η αμοιβαία εμπιστοσύνη σε υποθέσεις 
γονικής μέριμνας, με την ευκαιρία του 7ου Ευρωπαϊκού Φόρουμ για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού1, η Επιτροπή διοργάνωσε ένα εργαστήρι με θέμα τη συμμετοχή των αρχών παιδικής 
πρόνοιας στις υποθέσεις γονικής μέριμνας. Στο πλαίσιο του φόρουμ πραγματοποιήθηκε 
καρποφόρα ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις πρακτικές στον τομέα αυτό. Το φόρουμ 
τόνισε τη σημασία της παροχής των κατάλληλων πληροφοριών στα παιδιά και τους γονείς 
και της κατάλληλης εκπαίδευσης στους επαγγελματίες του κλάδου. Μέσω χρηματοδότησης 
από την ΕΕ2, η Επιτροπή ενθαρρύνει την κατάρτιση των επαγγελματιών σχετικά με τη 
συμμετοχή των παιδιών σε δικαστικές διαδικασίες.

                                               
1 Στις 13 και 14 Νοεμβρίου 2012.
2 Πρόγραμμα Θεμελιώδη Δικαιώματα και Ιθαγένεια , 

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


