
CM\1004010SK.doc PE519.615v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 – 2014

Výbor pre petície

28.8.2013

OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia č. 0979/2012, ktorú predkladá Luc Gigou (štátny príslušník 
Francúzska), o úrade Jugendamt v Nemecku, o jeho pracovných metódach 
a diskriminačnom charaktere jeho správnych opatrení

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície vyjadruje obavy v súvislosti so zlučiteľnosťou nemeckej inštitúcie 
Jugendamt, ktorá pôsobí v oblasti rodinného práva a vo veciach týkajúcich sa starostlivosti 
o deti, s právom EÚ v prípade rozvodov medzi nemeckými občanmi a občanmi iných 
národností.

Predkladateľ petície spochybňuje najmä inštitút poručníctva, o ktorom sa podľa jeho názoru 
rozhoduje svojvoľne a diskriminačným spôsobom na úkor rodičov, ktorí nie sú nemeckými 
občanmi. Toto správne rozhodnutie zjavne vytvára de facto situáciu, v ktorej príslušné dieťa 
musí zostať na území Nemecka.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 30. novembra 2012. Parlament požiadal Komisiu o 
poskytnutie informácií podľa článku 202 ods. 6 rokovacieho poriadku.

3. Odpoveď Komisie doručená 28. augusta 2013

Predkladateľ petície vyjadruje pochybnosti v súvislosti so zlučiteľnosťou právnej koncepcie 
opatrovníctva nemeckej inštitúcie Jugendamt (úrad starostlivosti o mládež), ktorá pôsobí v 
oblasti rodinného práva, najmä vyživovacej povinnosti vo vzťahu k deťom, s právom EÚ.
Predkladateľ petície tvrdí najmä to, že opatrovníctvo sa určuje svojvoľne a diskriminačným 
spôsobom na úkor rodičov, ktorí nie sú nemeckými občanmi. Podľa názoru predkladateľa 
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petície opatrovníctvo určené úradom Jugendamt porušilo nariadenie Brusel IIa1. 

Pokiaľ ide o opatrenia a opomenutia členských štátov, Komisia má v zásade právomoc len 
dohliadať na uplatňovanie práva Únie pod kontrolou Súdneho dvora Európskej únie (pozri 
článok 17 ods. 1 ZEÚ). 

Rodinné právo EÚ týkajúce sa vyživovacej povinnosti sa obmedzuje na spoločné pravidlá o 
právomoci, rozhodnom práve, spolupráci a uznávaní a výkone rozsudkov v inom členskom 
štáte. 

Na základe poskytnutých informácií nie je možné získať jasnú predstavu o presnom vývoji 
udalostí a použitých postupoch a rozhodnutiach prijatých nemeckými orgánmi vo veci 
predkladateľa petície. Komisia preto nemôže vykonať podrobné vyhodnotenie prípadu. Na 
základe dostupných informácií si však Komisia nemyslí, že je v tomto prípade nutné prijať 
konkrétne opatrenie. Najmä nemá nezvratný dôkaz o tom, že zo strany nemeckých orgánov 
došlo k príslušnému údajnému porušeniu nástrojov EÚ. 

Od júna 2011 bolo hlavným nástrojom EÚ v tejto oblasti najmä nariadenie (ES) č. 4/20092
(nariadenie o vyživovacej povinnosti). Na základe pravidiel stanovených v nariadení o 
vyživovacej povinnosti sa rozhodnutia vydané súdmi členských štátov vo veciach vyživovacej 
povinnosti začali potom uznávať a vykonávať v iných členských štátoch Európskej únie. 
V tejto súvislosti Komisia zdôrazňuje, že na účely právnych nástrojov EÚ týkajúcich sa 
vyživovacej povinnosti úrad Jugendamt nemožno považovať za súd. Preto v prípade 
akéhokoľvek jednostranného rozhodnutia úradu Jugendamt vo veci predkladateľa petície by 
toto rozhodnutie nevyužívalo pravidlá práva EÚ týkajúce sa uznávania a výkonu rozhodnutí o 
vyživovacej povinnosti vydaných súdmi členských štátov. 
Treba poznamenať, že uplatňovanie nároku na výživné a vnútorná organizácia členského štátu 
na priznanie výživného dieťaťu sa riadia vnútroštátnym právnymi predpismi, ako sa nimi riadi 
aj právomoc úradu Jugendamt poskytovať pomoc deťom vo veciach výživného alebo 
uplatňovania nároku na náhradu za dávky poskytnuté oprávnenému namiesto výživného.
Pokiaľ ide o otázky základných práv, na ktoré upozorňuje predkladateľ petície, Komisia 
pripomína, že podľa článku 51 ods. 1 Charty základných práv sú ustanovenia tejto charty 
určené pre členské štáty výlučne vtedy, ak vykonávajú právo Únie. Na základe získaných 
informácií Komisia nemá nezvratný dôkaz o tom, že vo veci predkladateľa petície došlo pri 
vykonávaní právnych predpisov EÚ nemeckými orgánmi k údajnému porušeniu základných 
práv, na ktoré upozorňuje predkladateľ petície. V prípadoch, v ktorých vznikajú problémy 
týkajúce sa základných práv, pričom vnútroštátne orgány nevykonávajú právne predpisy EÚ, 
musia členské štáty zabezpečiť, aby sa rešpektovali ich záväzky týkajúce sa základných práv, 
ako vyplýva z medzinárodných dohôd a ich vnútroštátnych právnych predpisov. 

Komisia na základe prvkov uvedených v petícii nemôže v tejto veci ďalej konať. Predkladateľ 
petície môže svoju vec predložiť príslušným odvolacím súdom, a ak sa domnieva, že boli 
porušené niektoré jeho základné práva, môže podať sťažnosť Európskemu súdu pre ľudské 
práva Rady Európy.

                                               
1 Ú. v. EÚ L 338, 23.12.2003, s. 1.
2 Ú. v. EÚ L 7, 10.1.2009, s. 1.
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Na všeobecnejšej úrovni usporiadala Komisia pri príležitosti 7. európskeho fóra o právach 
dieťaťa1, seminár na tému zapojenia orgánov starostlivosti o deti do prípadov zákonného 
opatrovníctva, a to s cieľom presadzovať vzájomnú dôveru v prípadoch zákonného 
opatrovníctva dieťaťa. Uskutočnila sa plodná výmena názorov o postupoch v tejto oblasti. 
Seminár zdôraznil dôležitosť poskytovania náležitých informácií deťom a rodičom 
a zabezpečenia primeranej odbornej prípravy lekárov. Komisia prostredníctvom financovania 
EÚ2 podporuje odbornú prípravu odborníkov, pokiaľ ide o účasť detí na súdnych konaniach.

                                               
1 V dňoch 13. a 14. novembra 2012.
2 Program Základné práva a občianstvo, 

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


