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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0979/2012, którą złożył Luc Gigou (Francja) w sprawie Urzędu ds. 
Dzieci i Młodzieży w Niemczech, funkcjonowania tej instytucji oraz 
dyskryminującego charakteru obowiązujących w niej środków 
administracyjnych

1. Streszczenie petycji

Składający petycję kwestionuje zgodność z prawem Unii Europejskiej istnienia niemieckiego 
Urzędu ds. Dzieci i Młodzieży, działającego w obszarze prawa rodzinnego i powierzania 
opieki nad dziećmi w przypadku rozwodów między obywatelami Niemiec a obywatelami 
innych państw.

W szczególności podważa się środek „Beistandschaft” (kuratela), który jego zdaniem jest 
przyznawany w sposób arbitralny i dyskryminujący wobec rodziców niebędących 
obywatelami Niemiec. Taka decyzja administracyjna oznacza faktyczne stworzenie sytuacji, 
w której doprowadza się do przetrzymywania małoletniego na terytorium niemieckim.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 30 listopada 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 sierpnia 2013 r.

Składający petycje kwestionują zgodność z prawem Unii Europejskiej instytucji prawnej 
„Beistandschaft” (kuratela) stosowanej przez niemiecki Urząd ds. Dzieci i Młodzieży, 
działający w obszarze prawa rodzinnego, w szczególności w sprawach obowiązku 
alimentacyjnego wobec dzieci.
Dowodzą oni w szczególności, że Beistandschaft jest przyznawany w sposób arbitralny i 
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dyskryminujący wobec rodziców niebędących obywatelami Niemiec. W opinii składających 
petycję, stosowanie przez Urząd ds. Dzieci i Młodzieży środka Beistandschaft narusza 
rozporządzenie Bruksela II bis1.

Z zasady uprawnienia Komisji w odniesieniu do działań i zaniechań państw członkowskich 
ograniczają się do nadzoru nad stosowaniem prawa Unii pod kontrolą Trybunału 
Sprawiedliwości (por. art. 17 ust. 1 TUE).

Unijne prawo rodzinne dotyczące alimentów ogranicza się do wspólnych zasad dotyczących 
jurysdykcji, właściwego prawa, współpracy oraz uznawania i egzekwowania orzeczeń w 
innym państwie członkowskim.

Na podstawie przedstawionych informacji nie można wyrobić sobie jasnego poglądu na 
dokładny przebieg zdarzeń, procedury oraz decyzje stosowane i podejmowane przez władze 
niemieckie w sprawach dotyczących składających petycje. W związku z tym Komisja nie jest 
w stanie dokonać szczegółowej oceny tych spraw. Niemniej jednak Komisja jest zdania, że z 
dostępnych informacji nie wynika, aby potrzebne było podjęcie jakichkolwiek konkretnych 
działań. W szczególności brak jest rozstrzygających dowodów co do istnienia rzekomych 
naruszeń aktów prawnych UE po stronie władz niemieckich.

Zwłaszcza, że od czerwca 2011 r. podstawowym aktem prawa UE w tym obszarze pozostaje 
rozporządzenie (WE) nr 4/20092 („rozporządzenie w sprawie zobowiązań alimentacyjnych”). 
Od tego momentu orzeczenia wydawane przez sądy państw członkowskich w sprawach o 
alimenty są uznawane i wykonywane we wszystkich pozostałych państwach członkowskich 
Unii Europejskiej zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu w sprawie zobowiązań 
alimentacyjnych. W tym zakresie Komisja pragnie podkreślić, że na potrzeby aktów 
prawnych UE dotyczących alimentów, Urząd ds. Dzieci i Młodzieży nie może być 
przyrównywany do sądu. W związku z tym w przypadku podjęcia przez Urząd ds. Dzieci i 
Młodzieży jakiejkolwiek „jednostronnej decyzji” w sprawach dotyczących zgłaszających 
petycje, unijne przepisy o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń sądowych wydawanych przez 
sądy państw członkowskich w sprawach o alimenty nie będą jej dotyczyły. Należy mieć na 
uwadze, że dochodzenie roszczeń alimentacyjnych oraz wewnętrzna organizacja państwa 
członkowskiego w zakresie przyznawania dzieciom alimentów podlegają przepisom prawa 
krajowego, podobnie jak ma to miejsce w przypadku uprawnień Urzędu ds. Dzieci i 
Młodzieży do pomocy dziecku w sprawach o alimenty lub do dochodzenia zwrotu świadczeń 
wypłaconych wierzycielowi z tytułu zobowiązań alimentacyjnych.

Jeżeli chodzi o poruszone przez składających petycje kwestie praw podstawowych, Komisja 
pragnie przypomnieć, że zgodnie z art. 51 ust. 1 Karty praw podstawowych postanowienia tej 
Karty mają zastosowanie do państw członkowskich wyłącznie w zakresie, w jakim stosują 
one prawo Unii. Z dostępnych informacji nie wynikają dla Komisji żadne rozstrzygające 
dowody, jakoby w sprawach dotyczących składających petycje domniemane naruszenie praw 
podstawowych, na które wskazują składający petycje, nastąpiło przy stosowaniu przez władze 
niemieckie prawa UE. W sprawach, w których kwestie związane z prawami podstawowymi 
pojawiają się wówczas, gdy władze krajowe nie stosują prawa UE, wyłącznie państwa 
członkowskie mają zapewnić to, że wiążące je zobowiązania dotyczące praw podstawowych 
                                               
1 Dz.U. L 338 z 23.12.2003, s. 1.
2 Dz.U. L 7 z 10.1.2009, s. 1.
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– wynikające zarówno z umów międzynarodowych, jak i z ustawodawstwa krajowego – są 
respektowane.

Na podstawie informacji zawartych w przedmiotowych petycjach Komisja nie może dalej 
zajmować się tymi sprawami. Składający petycje mogą przedstawić sprawy odpowiednim 
sądom apelacyjnym, a jeżeli uznają, że któreś z ich podstawowych praw zostało naruszone, 
mogą wnieść skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przy Radzie Europy.

Na bardziej ogólnym poziomie, w celu propagowania wzajemnego zaufania w sprawach 
dotyczących sprawowania pieczy nad dzieckiem, przy okazji 7. Europejskiego forum na rzecz 
praw dziecka1, Komisja zorganizowała warsztat poświęcony zaangażowaniu organizacji 
działających na rzecz dzieci w sprawach dotyczących sprawowania pieczy nad dzieckiem. 
Podczas warsztatu nastąpiła owocna wymiana poglądów w zakresie praktyk stosowanych 
w tej dziedzinie. Podkreślono znaczenie przekazywania dzieciom i rodzicom istotnych 
informacji oraz odpowiedniego przeszkolenia działaczy. Oferując finansowanie ze środków 
UE2, Komisja zachęca do organizowania profesjonalnych szkoleń z zakresu uczestnictwa 
dzieci w postępowaniach sądowych.

                                               
1 W dniach 13 i 14 listopada 2012 r.
2 Program „Prawa podstawowe i obywatelstwo”, 

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


