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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0979/2012, ko iesniedza Francijas valstspiederīgais Luc 
Gigou, par Bērnu un jauniešu labklājības iestādi (Jugendamt) Vācijā un par 
tās darbības metodēm, kā arī tās diskriminējoša rakstura administratīviem 
pasākumiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs pauž šaubas, vai ES tiesību aktiem atbilst Vācijas iestāde 
Jugendamt, kas darbojas ģimenes tiesību jomā, un lietās, kas saistītas ar bērnu aizgādību 
laulību šķiršanās gadījumos starp Vācijas un citas tautības pilsoni.

Lūgumraksta iesniedzējs īpaši kritizē aizbildnības statusu (Beistandschaft), kas, pēc viņa 
domām, tiek piešķirts patvaļīgi un diskriminējoši attiecībā pret vecākiem, kuri nav vācieši. Šis 
administratīvais lēmums acīmredzami rada de facto situāciju, kad attiecīgajam bērnam 
jāpaliek Vācijas teritorijā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 30. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 28. augustā

Lūgumraksta iesniedzējs pauž šaubas, vai ES tiesību aktiem atbilst juridiskais statuss 
„Beistandschaft” (tiesiskā aizbildnība), ko piešķir Vācijas iestāde Jugendamt (Bērnu un 
jauniešu labklājības iestāde), kura darbojas ģimenes tiesību jomā, jo īpaši attiecībā uz bērnu 
uzturēšanas līdzekļiem.

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka Beistandschaft tiek piešķirts patvaļīgi un diskriminējoši 
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attiecībā pret vecākiem, kuri nav vācieši. Pēc lūgumraksta iesniedzēja domām Jugendamt 
piešķirtais Beistandschaft pārkāpj regulu „Brisele IIa”1. 

Principā Komisijas pilnvaras attiecībā uz dalībvalstu darbību un darbības trūkumu ir 
ierobežotas — tā uzrauga Savienības tiesību aktu noteikumu piemērošanu, ko kontrolē 
Eiropas Savienības Tiesa (sk. LES 17. panta 1. punktu). 

ES ģimenes tiesību aktos attiecībā uz uzturēšanu ir ietverti tikai vispārēji noteikumi par 
jurisdikciju, piemērojamiem aktiem, sadarbību un spriedumu atzīšanu un izpildi citā 
dalībvalstī. 

Pamatojoties uz sniegto informāciju, nav iespējams gūt skaidru priekšstatu par konkrētajiem 
notikumiem un Vācijas iestāžu ievērotajām procedūrām un pieņemtajiem lēmumiem 
lūgumraksta iesniedzēja gadījumos. Tāpēc Komisija nevar veikt sīki izstrādātu gadījumu 
novērtējumu. Tomēr, pamatojoties uz pieejamo informāciju, Komisija neuzskata, ka šajos 
gadījumos nepieciešami īpaši pasākumi. Proti, tai nav neapstrīdamu pierādījumu tam, ka 
Vācijas iestādes būtu pārkāpušas attiecīgos ES tiesību aktus. 

Kopš 2011. gada jūnija ES galvenais tiesību akts šajā jomā ir Regula (EK) Nr. 4/20092
(Uzturēšanas saistību regula). Tāpēc dalībvalstu tiesu pieņemtie lēmumi par jautājumiem 
saistībā ar uzturēšanu tiek atzīti un īstenoti visās pārējās Eiropas Savienības dalībvalstīs, 
pamatojoties uz noteikumiem, kas paredzēti Uzturēšanas saistību regulā. Šajā saistībā 
Komisija uzsver, ka ES tiesību aktu par uzturēšanas saistībām izpratnē Jugendamt netiek 
pielīdzināta tiesai. Tādējādi, ja Jugendamt ir pieņēmis „vienpusēju lēmumu” lūgumraksta 
iesniedzēja gadījumā, uz to neattieksies ES tiesību aktu noteikumi par tādu nolēmumu par 
uzturēšanas līdzekļiem atzīšanu un īstenošanu, kas pieņemti dalībvalstu tiesās. Jānorāda, ka 
valsts tiesību akti reglamentē uzturēšanas līdzekļu prasības ierosināšanu un dalībvalsts iekšējo 
organizāciju bērnu uzturēšanas līdzekļu piešķiršanā, kā arī Jugendamt pilnvaras palīdzēt 
bērnam jautājumos, kas saistīti ar uzturēšanas līdzekļiem, vai prasīt atlīdzināt pabalstu, kas 
kreditoram izmaksāts uzturēšanas līdzekļu vietā.

Attiecībā uz lūgumraksta iesniedzēja izvirzītajiem pamattiesību jautājumiem Komisija 
atgādina, ka saskaņā ar Pamattiesību hartas 51. panta 1. punktu hartas noteikumi attiecas uz 
dalībvalstīm tikai tad, ja tās īsteno Savienības tiesību aktus. Pamatojoties uz pieejamo 
informāciju, Komisijai nav neapstrīdamu pierādījumu, ka lūgumraksta iesniedzēja gadījumā 
būtu notikuši viņa norādītie iespējamie pamattiesību pārkāpumi, Vācijas iestādēm īstenojot 
ES tiesību aktus. Ja neskaidrības saistībā ar pamattiesībām rodas gadījumos, kad valsts 
iestādes neīsteno ES tiesību aktus, dalībvalstīm pašām ir jānodrošina, lai tiktu ievērots to 
pienākums ievērot pamattiesības, kuras izriet no starptautiskiem līgumiem un no to iekšējiem 
tiesību aktiem. 

Pamatojoties uz lūgumrakstā minēto informāciju, Komisija nevar turpināt izskatīt šo lietu. 
Lūgumraksta iesniedzējs var iesniegt šo lietu kompetentajās apelācijas tiesu iestādēs, un, ja 
viņš uzskata, ka ir pārkāptas viņa pamattiesības, viņš var iesniegt sūdzību Eiropas Padomes 
Eiropas Cilvēktiesību tiesā.

                                               
1 OV L 338, 23.12.2003., 1. lpp.
2 OV L 7, 10.1.2009., 1. lpp.
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Vispārīgākā līmenī, lai veicinātu savstarpēju uzticēšanos bērnu aizbildniecības lietās, 
7. Eiropas foruma par bērnu tiesībām1 ietvaros Komisija organizēja darbsemināru par bērnu 
labklājības iestāžu iesaisti aizbildniecības lietās. Notika veiksmīga viedokļu apmaiņa par 
praksi šajā jomā. Darbseminārā tika uzsvērts, ka ir svarīgi bērniem un vecākiem sniegt 
nepieciešamo informāciju un nodrošināt darbiniekiem atbilstošas mācības. Ar piešķirto ES 
finansējumu2 Komisija veicina profesionāļu mācības saistībā ar bērnu dalību tiesas procesā.

                                               
1 2012. gada 13. un 14. novembrī.
2 Pamattiesību un pilsonības programma, 

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


