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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0979/2012 dėl Vokietijos vaikų ir jaunimo gerovės tarnybos (vok. 
Jugendamt) veikimo ir diskriminacinio pobūdžio administracinių priemonių, 
kurią pateikė Prancūzijos pilietis Luc Gigou

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas reiškia abejones dėl Vokietijos vaikų ir jaunimo gerovės tarnybos, 
veikiančios šeimos teisės ir vaikų globos patikėjimo srityje, suderinamumo su ES teise 
Vokietijos ir kitų valstybių piliečių skyrybų atvejais.

Peticijos pateikėjas ypač kritikuoja rūpybos instituciją (vok. Beistandschaft), kuri, jo 
nuomone, savavališkai diskriminuoja tėvus, kurie nėra Vokietijos piliečiai. Tokiais 
administraciniais sprendimais aiškiai sudaromos sąlygos neleisti išvežti vaikų iš Vokietijos 
teritorijos.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. lapkričio 30 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. rugpjūčio 28 d.

„Peticijos pateikėjas reiškia abejones dėl Vokietijos institucijos Jugendamt (Jaunimo 
socialinės rūpybos agentūros), veikiančios šeimos teisės, ypač vaikų išlaikymo, srityje, 
rūpybos institucijos Beistandschaft teisinės koncepcijos (teisinis konsultavimas) 
suderinamumo su ES teisės normomis 
Peticijos pateikėjas ypač tvirtina, kad rūpybos institucija Beistandschaft esą vykdydama 
veiklą savavaliauja, diskriminuoja tėvus, kurie nėra Vokietijos piliečiai. Peticijos pateikėjų 
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nuomone Jugendamt vykdomas Beistandschaft pažeidžia Reglamentą „Briuselis IIa“1. 

Iš esmės Komisijos įgaliojimai valstybių narių veiksmų ir neveikimo atvejais riboti, ji, 
kontroliuojama Teisingumo Teismo, tik prižiūri, kaip taikomi Europos Sąjungos teisės aktai 
(plg. ES sutarties 17 straipsnio 1 dalį). 

ES šeimos teisės nuostatos, susijusios su išlaikymo klausimais, apsiriboja bendromis 
taisyklėmis dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės ir kitoje valstybėje narėje priimtų teismo 
sprendimų pripažinimu ir vykdymu. 

Iš gautos informacijos neįmanoma aiškiai suprasti įvykių sekos, to, kokias procedūras 
peticijos pateikėjų atvejais Vokietijos institucijos taikė ir kokius sprendimus priėmė. Todėl 
Komisija negali išsamiai šių atvejo išnagrinėti. Tačiau remdamasi turima informacija 
Komisija nemano, kad šiais atvejais reikalingi kokie nors specialūs veiksmai. Visų pirma, ji 
neturi įtikinamų įrodymų dėl esą Vokietijos institucijų padarytų ES teisės aktų pažeidimų. 

Būtent, nuo 2011 m. birželio mėn. pagrindinė teisinė ES priemonė šioje srityje buvo 
Reglamentas (EB) Nr. 4/20092 (Reglamentas dėl išlaikymo). Jį priėmus, valstybių narių 
teismų bylose dėl išlaikymo priimti sprendimai pripažįstami ir vykdomi kitose Europos 
Sąjungos valstybėse narėse pagal Reglamente dėl išlaikymo nurodytas taisykles. Šiuo aspektu 
Komisija pabrėžia, kad pagal ES teisės aktų dėl išlaikymo nuostatas Jugendamt nėra 
prilyginamas teismui. Todėl jeigu Jugendamt peticijų pateikėjų atvejais priėmė kokį nors 
„vienašališką sprendimą“, jam negaliotų ES teisės normos dėl valstybių narių teismų 
sprendimų dėl išlaikymo pripažinimo ir vykdymo. Derėtų pažymėti, kad reikalavimo dėl 
išlaikymo patvirtinimas ir vidinė organizacinė struktūra, pagal kurią valstybėje narėje 
skiriamas vaiko išlaikymas, reglamentuojami nacionalinės teisės aktais, jais reglamentuojami 
ir Jugendamt įgaliojimai padėti vaikui jo išlaikymo klausimais arba reikalauti atlyginti 
suteiktas išmokas kreditoriui išlaikymo vietoje.

Kalbant konkrečiai apie peticijos pateikėjų iškeltus su pagrindinėmis teisėmis susijusius 
klausimus, Komisija norėtų priminti, kad, remiantis Pagrindinių teisių chartijos 51 straipsnio 
1 dalimi, Chartijos nuostatos taikomos valstybėms narėms tik tada, kai jos įgyvendina 
Sąjungos teisę. Remdamasi turima informacija Komisija neturi įtikinamų įrodymų, kad 
peticijos pateikėjų atvejais Vokietijos institucijos, įgyvendindamos ES teisę, būtų pažeidusios, 
kaip teigia peticijos pateikėjas, pagrindines peticijos pateikėjo teises. Tais atvejais, kai 
klausimai dėl pagrindinių teisių nėra susiję su tuo, kaip nacionalinės institucijos įgyvendina 
ES teisę, valstybės narės privalo pačios užtikrinti, kad jų įsipareigojimai dėl pagrindinių teisių 
– pagal tarptautinius susitarimus arba pagal jų pačių vidaus teisės aktus – būtų vykdomi. 

Remdamasi peticijoje pateikta informacija, Komisija negali toliau nagrinėti šių atvejų. 
Peticijos pateikėjas dėl savo atvejų gali kreiptis į kompetentingus apeliacinius teismus ir, jei 
mano, kad pažeista nors viena iš jo pagrindinių teisių, gali pateikti skundą Europos Tarybos 
Europos žmogaus teisių teismui.

                                               
1 OL L 338, 2003 12 23, p. 1.
2 OL L 7, 2009 1 10, p. 1.
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Bendresniu lygmeniu, siekdama sustiprinti abipusį pasitikėjimą vaikų globos bylose, 7-ojo 
Europos vaiko teisių forumo proga1 Komisija surengė praktinį seminarą dėl vaikų interesus 
ginančių institucijų dalyvavimo globos bylose. Vyko turininga diskusija dėl šioje srityje 
taikomos praktikos. Seminare pabrėžta, kad svarbu vaikams ir tėvams suteikti aktualią 
informaciją ir užtikrinti tinkamą specialistų mokymą. Panaudodama ES lėšas2 Komisija 
skatina specialistų mokymą vaikų dalyvavimo teismo procesuose klausimais.“

                                               
1 2012 m. lapkričio 13–14 d.
2 Pagrindinių teisių ir pilietybės programa, 

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


