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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója azzal kapcsolatos kételyeinek ad hangot, hogy a német Jugendamt 
intézmény, amely a családjog területén működik és a németek és más állampolgárok közötti 
házasság felbontása esetén gyermekelhelyezési ügyekben jár el, összeegyeztethető-e az uniós 
joggal.

Különösen a „Beistandschaft” (gondnokság) intézményét kifogásolja, amelyről – a petíció 
benyújtója szerint – önkényesen és a nem német szülőket hátrányosan megkülönböztetve 
döntenek. Ez a közigazgatási határozat de facto olyan helyzetet teremt, amely az érintett 
gyermek Németországban való visszatartásához vezet.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. november 30. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. augusztus 28.

A petíció benyújtója azzal kapcsolatos kételyeinek ad hangot, hogy a családjog és különösen a 
gyermektartás területével foglalkozó német Jugendamt (Ifjúságvédelmi Hivatal) által 
alkalmazott „gondnokság” (Beistandschaft) jogintézménye összeegyeztethető-e az uniós 
joggal.
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A petíció benyújtója konkrétan azt állítja, hogy a gondnokság engedélyezése önkényesen és a 
nem német állampolgárságú szülőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetést alkalmazva 
történik. A petíció benyújtójának álláspontja szerint a Jugendamt által alkalmazott 
gondnokság intézménye sérti a Brüsszel IIa. rendeletet1.

Főszabályként a Bizottságnak a tagállamok intézkedéseivel és mulasztásaival kapcsolatos 
hatásköre az uniós jog alkalmazásának felügyeletére korlátozódik, az Európai Bíróság 
ellenőrzése mellett (vö. EUSZ 17. cikk (1) bekezdés).

A tartásra vonatkozó uniós családjog közös joghatósági szabályokra, az alkalmazandó jogra, 
valamint az ítéletek más tagállamokban történő elismerésére és végrehajtására korlátozódik.

A benyújtott információk alapján nem alakítható ki világos kép a történtekről, illetve a német 
hatóságok által a petíció benyújtójának esetében alkalmazott eljárásokról és meghozott 
döntésekről. Következésképpen a Bizottságnak nincs lehetősége arra, hogy részletesen 
megvizsgálja az esetet. A rendelkezésre álló információk alapján azonban a Bizottság úgy 
véli, hogy az esetekben nincs szükség konkrét intézkedésekre. Konkrétan, nem állnak 
rendelkezésre meggyőző bizonyítékok a szóban forgó uniós jog német hatóságok részéről 
történő állítólagos megsértésére.

Konkrétan, 2011 júniusa óta az e területen hatályos uniós jogszabály a 4/2009/EK rendelet2
(tartási kötelezettségekről szóló rendelet). Ezen időponttól kezdődően a tagállami bíróságok 
által tartási ügyekben hozott határozatokat a tartási kötelezettségekről szóló rendeletben 
foglaltak alapján az Unió minden más tagállama elismeri. Ebben az összefüggésben a 
Bizottság hangsúlyozza, hogy a tartásról szóló uniós jogszabályok alkalmazásában a 
Jugendamt nem minősül bíróságnak. Ennek következtében amennyiben a Jugendamt 
„egyoldalú döntést” hozott a petíció benyújtójának esetében, a hivatal esetében nem érvényes 
a tagállami bíróságok által hozott tartási határozatok elismeréséről és érvényesítésérről szóló 
uniós szabályozás. Megjegyzendő, hogy a tartási követelések érvényesítésére és a 
gyermektartás odaítélésének belső tagállami megszervezésére a nemzeti jogszabályok 
vonatkoznak ugyanúgy, mint a Jugendamt azon hatáskörére, hogy segítséget nyújtson a 
gyermekeknek tartási ügyekben, vagy hogy a jogosult számára tartás helyett nyújtott ellátások 
után visszatérítést igényeljen.

Ami konkrétan a petíció benyújtója által felvetett alapjogi kérdéseket illeti, a Bizottság arra 
emlékeztet, hogy az Alapjogi Charta 51. cikkének (1) bekezdése értelmében a Charta 
rendelkezéseinek a tagállamok annyiban címzettjei, amennyiben az Unió jogát hajtják végre. 
A rendelkezésre álló információk alapján a Bizottság nem rendelkezik meggyőző 
bizonyítékokkal a tekintetben, hogy a petíció benyújtójának esetében az alapvető jogoknak a 
petíció benyújtója által említett állítólagos megsértése akkor történt volna, amikor a német 
hatóságok az Unió jogát hajtották végre. Amikor az alapvető jogok kérdése olyan esetekben 
merül fel, mikor a nemzeti hatóságok nem az Unió jogát hajtják végre, akkor egyedül a 
tagállamoknak kell biztosítaniuk azt, hogy alapvető jogokkal kapcsolatos, nemzetközi 
megállapodásokból vagy belső jogszabályaikból eredő kötelezettségeiket betartsák.

                                               
1 HL L 338., 2003.12.23., 1. o.
2 HL L 7., 2009.1.10., 1. o.
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A petíciókban ismertetett információk alapján a Bizottság nem tudja tovább vizsgálni az 
ügyeket. A petíció benyújtója ügyét az illetékes tagállami fellebbviteli bíróságok elé utalhatja, 
és amennyiben úgy ítéli meg, hogy alapvető jogait megsértették, az Európa Tanács égisze 
alatt működő Emberi Jogok Európai Bíróságához nyújthat be panaszt.

Átfogóbb szinten, a szülői felügyeleti ügyekbe vetett kölcsönös bizalom előmozdítása 
érdekében, a Bizottság a 7. Európai Gyermekjogi Fórum1 alkalmából munkaértekezletet 
szervezett a felügyeleti ügyekben érintett gyermekjóléti hatóságok szerepéről. A terület 
gyakorlatairól szóló gyümölcsöző eszmecserére is sor került. A munkaértekezlet kiemelte 
annak fontosságát, hogy a gyermekeket és a szülőket ellássák a vonatkozó információkkal, 
valamint hogy megfelelő képzést biztosítsanak a gyakorló szakembereknek. A Bizottság uniós 
finanszírozás2 felhasználásával bátorítja szakemberek képzését a gyermekek 
igazságszolgáltatási eljárásokban való részvétele terén.

                                               
1 2012. november 13–14.
2 „Alapvető jogok és polgárság” program. http://ec.europa.eu/justice/grants/programmes/fundamental-

citizenship/index_en.htm.


