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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0979/2012, adresată de Luc Gigou, de cetățenie franceză, privind 
Oficiul german de asistență socială pentru copii și tineret (Jugendamt), referitoare 
la metodele de operare ale acestuia și la caracterul discriminatoriu al măsurilor 
sale administrative

1. Rezumatul petiției

Petiționarul are îndoieli cu privire la respectarea legislației UE de către instituția germană 
Jugendamt, care își desfășoară activitatea în domeniul dreptului familial și în probleme legate 
de custodia copiilor în cazuri de divorțuri pronunțate între cetățeni germani și cetățeni de alte 
cetățenii.

În special, petiționarul contestă instituția de „Beistandschaft” (tutelă), care, în opinia sa, este 
acordată în mod arbitrar și într-o manieră discriminatorie, în detrimentul părinților care nu 
sunt cetățeni germani. Aparent, această decizie administrativă creează o situație de facto în 
care copilul în cauză trebuie să rămână pe teritoriul german.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 30 noiembrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 august 2013

Petiționarii pun sub semnul îndoielii compatibilitatea cu legislația UE a conceptului juridic de 
„Beistandschaft” (tutelă) aplicat de instituția germană Jugendamt (Oficiul german de asistență 
socială pentru copii și tineret), care operează în domeniul dreptului familiei, în special al 
întreținerii copiilor.
În special, petiționarii reclamă că tutela (Beistandschaft) este acordată în mod arbitrar și 
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discriminatoriu, în defavoarea părinților care nu sunt cetățeni germani. Potrivit petiționarilor, 
tutela (Beistandschaft) acordată de Jugendamt încalcă Regulamentul Bruxelles IIa1. 

În principiu, competențele Comisiei în ceea ce privește acțiunile și omisiunile statelor membre 
se limitează la supravegherea aplicării dreptului Uniunii, sub controlul Curții de Justiție 
[articolul 17 alineatul (1) din TEU]. 

Dreptul UE în domeniul familiei în ceea ce privește obligațiile de întreținere este limitat la 
norme comune privind competența, legea aplicabilă, cooperarea, recunoașterea și executarea 
hotărârilor într-un alt stat membru. 

Pe baza informațiilor furnizate, nu este posibil să se obțină o imagine clară a cronologiei 
exacte a evenimentelor și a procedurilor urmate și a deciziilor pronunțate de autoritățile 
germane în cazurile petiționarilor. Ca urmare, Comisia nu este în măsură să efectueze o 
evaluare detaliată a cazurilor. Cu toate acestea, pe baza informațiilor disponibile, Comisia 
consideră că nu este necesară nicio măsură specială în aceste cazuri. În special, nu deține 
dovezi concludente potrivit cărora există presupusele încălcări vizate ale unor instrumente ale 
UE de către autoritățile germane. 

În special, începând din iunie 2011, Regulamentul (CE) nr. 4/20092 („Regulamentul privind 
întreținerea”) este singurul instrument principal al UE în acest domeniu. În consecință, 
deciziile pronunțate de instanțele din statele membre în materie de întreținere sunt 
recunoscute și executate în orice alt stat membru al Uniunii Europene pe baza normelor 
prevăzute în Regulamentul privind întreținerea. În această privință, Comisia subliniază că, în 
sensul instrumentelor de drept al UE privind întreținerea, Jugendamt nu este considerat o 
instanță. Prin urmare, dacă va exista vreo „decizie unilaterală” pronunțată de Jugendamt în 
cazurile petiționarilor, acesteia nu i se aplică normele de drept ale UE privind recunoașterea și 
executarea deciziilor de întreținere pronunțate de instanțele din statele membre. Ar trebui 
observat că depunerea unei cereri de întreținere și organizarea internă a unui stat membru în 
materie de acordare a întreținerii unui copil sunt reglementate de legislația națională, la fel ca 
și competențele Jugendamt de a oferi asistență unui copil în materie de întreținere sau de a 
urmări rambursarea beneficiilor furnizate creditorului într-o instituție de întreținere.

În ceea ce privește în mod special aspectele referitoare la drepturile fundamentale invocate de 
petiționari, Comisia reamintește că, potrivit articolului 51 alineatul (1) din Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene, dispozițiile cartei se aplică statelor membre numai atunci 
când acestea pun în aplicare dreptul Uniunii. Pe baza informațiilor disponibile, Comisia nu 
deține dovezi concludente potrivit cărora, în cazurile petiționarilor, presupusa încălcare a 
drepturilor fundamentale invocată de petiționari ar fi avut loc pe parcursul punerii în aplicare 
de către autoritățile germane a legislației UE. În cazuri în care apar chestiuni legate de 
drepturile fundamentale în timp ce autoritățile naționale nu pun în aplicare legislația UE, 
revine exclusiv statelor membre sarcina de a se asigura că sunt respectate obligațiile lor 
privind drepturile fundamentale, astfel cum rezultă din acordurile internaționale și din 
legislația lor internă. 

                                               
1 JO L 338, 23.12.2003, p. 1.
2 JO L 7, 10.1.2009, p. 1.
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Pe baza informațiilor furnizate în petiții, Comisia nu poate continua urmărirea acestor cazuri. 
Petiționarii pot aduce cazurile lor în fața instanțelor de apel competente și, dacă aceștia 
consideră că le-a fost încălcat oricare dintre drepturile sale fundamentale, pot depune o 
plângere la Curtea Europeană a Drepturilor Omului din cadrul Consiliului Europei.

La un nivel mai general, pentru a consolida încrederea reciprocă în ceea ce privește cazurile 
de custodie a copiilor, Comisia a organizat, cu ocazia celui de-al șaptelea Forum european 
privind drepturile copilului1, un atelier pe tema implicării autorităților responsabile pentru 
bunăstarea copiilor în cazurile de custodie. Cu această ocazie, a avut loc un schimb 
constructiv de opinii privind practicile din acest domeniu. În cadrul atelierului s-a subliniat 
importanța furnizării de informații relevante copiilor și părinților și a formării adecvate a 
practicienilor. Prin intermediul fondurilor UE2, Comisia încurajează formarea de specialiști în 
vederea participării copiilor în cadrul procedurilor judiciare.

                                               
1 La 13 și 14 noiembrie 2012.
2 Programul „Drepturi fundamentale și cetățenie”, http://ec.europa.eu/justice/grants/programmes/fundamental-

citizenship/index_en.htm.


