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Tema: Peticija Nr. 1614/2009 dėl Vokietijos jaunimo gerovės tarnybos (Jugendamt) 
ir užsienio piliečių, kuriuos diskriminuoja Vokietijos šeimos valdžios 
institucijos, kurią pateikė Italijos pilietė Marinella Kolombo su 134 parašais

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja, anksčiau gyvenusi Vokietijoje su vokiečiu vyru ir jų dviem vaikais, aprašo 
problemas, kurios, šeimai išsiskyrus 2006 m., jai kilo dėl Vokietijos jaunimo gerovės tarnybos 
(Jugendamt) ir Vokietijos šeimos valdžios institucijų. Peticijos pateikėjai, kuri 2007 m. 
išvyko dirbti į Milaną, pagal Vokietijos teismų priimtus sprendimus buvo atimtos teisės 
bendrauti su savo vaikais, kurie dabar gyvena su savo tėvu, todėl jie yra atskirti nuo Italijos 
kultūros bei Italijoje likusios šeimos. Remdamasi Peticijų komiteto 2008 m. parengtu darbo 
dokumentu dėl, kaip įtariama, diskriminacinių ir savavališkų priemonių, kurių imasi jaunimo 
gerovės valdžios institucijos, konkrečiai Jugendamt Vokietijoje, kai kuriose valstybėse 
narėse, ir dėl to, kad Vokietijos valdžios institucijos nesilaiko minėtame pranešime pateiktų 
rekomendacijų, peticijos pateikėja prašo Peticijų komitetą įsikišti pabrėždama, kad šiuo atveju 
pažeidžiama ne tik Europos žmogaus teisių konvencija, bet ir daug ES pagrindinių principų.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. vasario 19 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. birželio 24 d.

„Peticijos pateikėja, anksčiau gyvenusi Vokietijoje su vokiečiu vyru ir jų dviem vaikais, 
skundžiasi dėl neteisėto Vokietijos valdžios institucijų elgesio, šeimai išsiskyrus 2006 m. 

Peticijos pateikėja teigia, kad 2007 m. pradžioje, vykstant skyrybų teismo procesui, Vokietijos 
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jaunimo gerovės tarnyba įstojo į bylą kaip šalis. Ji įstojo be teismo prašymo. Peticijos 
pateikėja nurodo, kad sutuoktiniai susitarė dėl vaikų globos sąlygų.

Peticijos pateikėja mano, kad Vokietijos jaunimo gerovės tarnybos įstojimas į bylą 
nesuderinamas su Europos teise. Be to, ji skundžiasi, kad aštuoniolika mėnesių gavo tik 
minimalią išlaikymo išmoką, nes, nagrinėjant bylą, jos vyras per vėlai pateikė išsamią pajamų 
suvestinę.

2008 m. pradžioje peticijos pateikėja Vokietijos teismui pranešė apie jai pasiūlytą darbo vietą 
Italijoje. Todėl Vokietijos teismo užsakymu atlikti keli ekspertų vertinimai, siekiant nustatyti, 
ar tokiu veiksmu būtų atsižvelgta į abiejų peticijos pateikėjos sūnų interesus. Peticijos 
pateikėja skundžiasi, kad jai neleista pateikti savo pareiškimo teismo paskirtiems ekspertams 
ir kad ekspertai, rengdami ataskaitas teismui, neatsižvelgė į jos nuomonę. Ji tvirtina, kad todėl 
iš jos atimta teisė į teisingą bylos nagrinėjimą. Ekspertų išvadose teigiama, kad Vokietijos ir 
Italijos kultūra per daug skiriasi, kad neatrodo, jog vaikai būtų integruoti į Italijos kultūrą ir 
kad jų ryšiai su Italija nėra labai glaudūs. Peticijos pateikėja skundžiasi, kad trūksta šias 
išvadas patvirtinančių įrodymų.

Peticijos pateikėja teigia, kad per teismo posėdžius jos sūnūs išreiškė norą persikelti į Italiją.
Pasak peticijos pateikėjos, teismas nusprendė, kad vaikų tėvas negali prižiūrėti vaikų ir kad 
vaikai turėtų likti su motina. Peticijos pateikėjos teigimu, Vokietijos apeliacinis teismas 
nurodė, kad motina turi likti su vaikais Vokietijoje, nes vaikų interesams turi būti teikiama 
pirmenybė, palyginti su motinos teise į laisvą judėjimą.

Peticijos pateikėja nusprendė neapskųsti šio sprendimo aukščiausiajame teisme.

2008 m. rugsėjo mėn. peticijos pateikėja įtraukta į Interpolo sąrašą, kad negalėtų išvykti iš 
Vokietijos. To nežinodama, ji išvyko į Italiją. Jos atžvilgiu išduotas Europos arešto orderis.

Jai grįžus į Italiją, Italijos teisme pradėta nagrinėti vaikų sugrąžinimo byla. 2008 m. lapkričio 
28 d. teismas peticijos pateikėjai pranešė, kad teismo posėdis vyks 2008 m. gruodžio 2 d. 
Peticijos pateikėja skundžiasi, kad ji nebuvo susipažinusi su dokumentų, kuriuos Vokietijos 
valdžios institucijos pateikė Italijos teismui, turiniu. Jai duotos tik trys dienos parašyti 
pareiškimą teismui. Ji teigia, kad jos advokato parašytas pareiškimas nebuvo jai palankus. Ji 
skundžiasi, kad per teismo procesą naudotų dokumentų vertimas nebuvo tikslus.

Gruodžio 9 d. Italijos teismas išdavė abiejų jos vaikų grąžinimo į tėvynę orderį.

Pradėta tarpininkavimo procedūra. Per šią procedūrą abiejų šalių advokatai pasirašė 
susitarimą, kuriuo nustatoma, kad abiejų vaikų globos teisės suteikiamos motinai ir kad vaikai 
turi likti Italijoje. Šis susitarimas perduotas Italijos teismui. Po kelių savaičių peticijos 
pateikėjos sutuoktinio advokatas teismui pranešė, kad tarpininkavimo procedūra nepavyko ir 
kad vaikai turi būti nedelsiant grąžinti į Vokietiją. Peticijos pateikėjos teigimu, remdamasis 
šia informacija, prokuroras paėmė vaikus iš mokyklos ir perdavė juos tėvui Vokietijoje.
Peticijos pateikėja nebuvo informuota apie Italijos valdžios institucijų sprendimus ir 
veiksmus.

Šiuo metu peticijos pateikėja neturi galimybės susisiekti su savo vaikais, nes Vokietijos 



CM\822413LT.doc 3/5 PE443.183v01-00

LT

valdžios institucijos jai uždraudė su jais bendrauti. Peticijos pateikėja teigia, kad Interpolo 
sąraše įrašas apie draudimą jai išvykti iš Vokietijos pakeistas į draudimą išvykti iš Italijos.
Draudimo orderį išdavė Vokietijos valdžios institucijos, kad ji negalėtų prisiartinti prie vaikų.

Savo išvadose peticijos pateikėja teigia, kad Vokietijos valdžios institucijos pažeidė Žmogaus 
teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6, 13, 8 ir 14 straipsnius, jos teisę į laisvą 
judėjimą, pagrįstą Sutartimi dėl Europos Sąjungos veikimo, ir JT Vaiko teisių konvencijos 
29 straipsnį.

Ji prašo Europos Parlamento Peticijų komiteto paraginti Vokietiją laikytis teisės aktų ir 
konvencijų, prie kurių šalis prisijungusi, grąžinti jos sūnus į Italiją ir atlyginti jai už patirtą 
diskriminaciją.

Peticijos pateikėja teiraujasi, ar Vokietija neklysta aiškindama šeimos ir jos vientisumo 
sąvokas, neužtikrindama teisės turėti abu tėvus.

Peticijos pateikėja tvirtina, kad visuose su jos vaikais susijusiuose teismo procesuose 
Vokietijos jaunimo gerovės tarnyba rūpinosi ne vaikų interesais, bet Vokietijos bendruomenės 
interesais vaikų klausimais.

Prie peticijos pridėtame dokumente peticijos pateikėja skundžiasi dėl Vokietijos jaunimo 
gerovės tarnybos dalyvavimo teismo procesuose.

Peticijos pateikėja teigia, kad Vokietijos jaunimo gerovės tarnyba daro įtaką sprendimams ir 
trukdo juos vykdyti, gindama Vokietijos politinius interesus. Ji vykdo sprendimus, siekdama 
apginti Vokietijos politinius interesus. Ji veikia kaip teisėta vokiečio tėvo užtarėja prieš 
užsienietį tėvą ir turi teisę savo iniciatyva pateikti apeliacinį skundą dėl teismo sprendimų.
Peticijos pateikėja teigia, kad Vokietijos jaunimo gerovės tarnybos veikimas yra 
nesuderinamas su Europos šeimos teisės principais ir kad, remiantis Europos reglamentais ir 
tarptautinėmis konvencijomis, administraciniai sprendimai, priimti pagal Vokietijos šeimos 
teisę, yra niekiniai.

Peticijos pateikėja teigia, kad Vokietijos Federalinė Vyriausybė, siekdama užtikrinti pagarbą 
savo tarptautiniams įsipareigojimams, neturėtų suteikti administracinių arba teisminių 
įgaliojimų Vokietijos jaunimo gerovės tarnybai.

Peticijos pateikėja prašo atidėti Vokietijos valdžios institucijų sprendimų pripažinimą pagal 
reglamentus Nr. 2201/2003 ir Nr. 4/2009. Atidėjimas turėtų galioti tol, kol Europos teismai ir 
tarptautinės organizacijos nebus užtikrintos, kad tariamas neteisėtas Vokietijos jaunimo 
gerovės tarnybos kišimasis į teismo procesus sustabdytas.

Pagal Europos Sąjungos sutartį ir Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo Europos Sąjunga 
neturi teisės kištis į klausimus, nesusijusius su Europos teisės aktais. Peticijos pateikėjos 
aprašytu atveju Vokietijos jaunimo gerovės tarnyba taikė ne ES teisės aktus, bet Vokietijos 
šeimos teisės nuostatas. ES šeimos teisę, susijusią su vaikais, sudaro tik bendrosios taisyklės 
dėl jurisdikcijos ir esamų sprendimų pripažinimo ir vykdymo kitoje valstybėje narėje.
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Reglamentas (EB) Nr. 2201/20031 (Briuselio IIa reglamentas) yra pagrindinė šios srities ES 
teisinė priemonė. Nei Briuselio IIa reglamente, nei Vokietijos įgyvendinimo teisės aktuose 
Jugendamt nesuteiktas ypatingas vaidmuo taikant šią teisinę priemonę. Komisija prižiūri, kad 
Briuselio IIa reglamentas būtų tinkamai taikomas valstybėse narėse. Jei Jugendamt taikytų šį 
reglamentą, Komisija nuodugniai išnagrinėtų, ar šios tarnybos veiksmai atitinka Sutartyse ir 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje nustatytas pagrindines teises kiekvienu 
Komisijai susipažinti pateiktu atveju.

Peticijos pateikėja skundžiasi dėl Vokietijos teismo sprendimo apriboti jos judėjimo laisvę. Ji 
taip pat skundžiasi dėl sprendimo įtraukti jos pavardę į Interpolo sąrašą, kad ji negalėtų 
išvykti iš Italijos. Komisija pabrėžia, jog Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
21 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas Europos Sąjungos pilietis turi teisę laisvai 
judėti ir apsigyventi valstybių narių teritorijoje laikydamasis Sutartyse ir joms įgyvendinti 
priimtose nuostatose nustatytų apribojimų bei sąlygų. Atitinkami apribojimai ir sąlygos 
nurodytos Direktyvoje 2004/38/EB2.

Kaip nustatyta Direktyvos 2004/38/EB VI skyriuje, valstybės narės gali apriboti ES piliečių 
išvykimo iš jų teritorijos arba atvykimo į ją teisę dėl viešosios tvarkos, visuomenės saugumo 
ar sveikatos apsaugos priežasčių. Priemonės, kurių imamasi viešosios tvarkos arba 
visuomenės saugumo sumetimais, privalo atitikti proporcingumo principą ir būti grindžiamos 
tik atitinkamo asmens elgesiu, kuris kelia tikrą, realią ir pakankamai rimtą grėsmę vienam iš 
pagrindinių visuomenės interesų.

Teisė laisvai judėti ir apsigyventi valstybių narių teritorijoje yra vienas iš ES pagrindų, todėl 
šią laisvę nustatančios nuostatos turėtų būti aiškinamos plačiai, o nukrypimus nuo šio principo 
reikėtų vertinti griežtai, atsižvelgiant į bendruosius ES teisės principus, ypač proporcingumo 
principą.

ES laisvo judėjimo taisykles taip pat reikėtų taikyti, laikantis pagrindinių teisių, pripažintų 
visų pirma Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje. Konkrečiais atvejais rimtomis 
priežastimis, susijusiomis su siekiu kuo geriau atsižvelgti į vaiko interesus, gali būti 
pateisinamas nukrypimas nuo teisės laisvai judėti ir apsigyventi, jei tinkamai laikomasi ES 
laisvo judėjimo taisyklių apsaugos priemonių. Komisija negali įvertinti, ar taip yra 
nagrinėjamu atveju.

 O dėl peticijos pateikėjos prieštaravimų, susijusių su bylos nagrinėjimu Italijos teisme, 
Komisija pabrėžia, kad teismas privalo laikytis Briuselio IIa reglamento nuostatų. Pagal jame 
nustatytas vaiko grąžinimo grobimo atveju nuostatas teismas, kuriam pateiktas pareiškimas 
dėl vaiko grąžinimo, privalo jį skubiai išnagrinėti. Teismas privalo taikyti skubiausias 
procedūras, nustatytas nacionalinės teisės aktuose. Jis privalo priimti sprendimą ne vėliau kaip 
per šešias savaites nuo pareiškimo pateikimo, išskyrus atvejus, kai pagal išimtines aplinkybes 
to daryti neleidžiama.3

                                               
1 OL L 338, 2003 12 23, p. 1.
2 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/38/EB dėl Sąjungos 
piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje, OL L 158, 
2004 m. balandžio 30 d., p. 77.
3 2003 m. lapkričio 27 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismo 
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Papildomame dokumente peticijos pateikėja prašo nepripažinti ir nevykdyti kitose valstybėse 
narėse Vokietijos teismo sprendimų dėl tėvų pareigų ir vaikų išlaikymo, priimtų teismo 
procesuose, kuriuose dalyvavo Jaunimo gerovės tarnyba. Atrodo, kad to negalima taikyti 
nagrinėjamu atveju, nes, kaip nurodyta peticijos tekste, kitas tėvas globoja abu vaikus 
įprastinėje vaikų gyvenamojoje vietoje ir Vokietijos teismas nepriėmė jokio sprendimo dėl 
vaikų išlaikymo. Kitaip tariant, atrodo, kad šiuo atveju nėra jokių Vokietijos teismo 
sprendimų, kuriuos reikėtų pripažinti arba vykdyti kitoje valstybėje narėje.

Peticijos pateikėja skundžiasi, kad nė viename su jos vaikais susijusiame teismo procese 
Vokietijos valdžios institucijos nesistengė kuo geriau atsižvelgti į vaikų interesus. Pagal 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 24 straipsnį ir JT Vaiko teisių konvenciją 
valstybės narės turi užtikrinti, kad atliekant visus veiksmus, susijusius su vaikais, pirmiausia 
būtų vadovaujamasi vaiko interesais. Nacionaliniai teismai gali geriausiai įvertinti 
atsižvelgimo į vaiko interesus principo taikymą konkrečiais atvejais.

Pagal Europos Sąjungos sutartį ir Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo Europos Sąjunga 
neturi teisės kištis į klausimus, nesusijusius su Europos teisės aktais. O peticijos pateikėjos 
skundų dėl tariamo žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6, 8, 13 ir 
14 straipsnių pažeidimo teismo procesuose dėl skyrybų ir tėvų pareigų, esminiai klausimai 
patenka tik į valstybių narių atsakomybės sritį. Peticijos pateikėja turėtų naudotis teisės 
gynimo priemonėmis valstybių narių lygmeniu. Tik jas išnaudojusi, ji gali pateikti pareiškimą 
Europos Žmogaus Teisių Teismui.

Vis dėlto reikėtų išnagrinėti sprendimus, kuriais peticijos pateikėjai draudžiama išvykti iš 
Vokietijos ir Italijos ir nustatyti, ar laikytasi minėto proporcingumo principo. Komisija šiuo 
metu laukia išsamesnės informacijos apie šiuos sprendimus, kad, remdamasi šiais motyvais, 
galėtų juos išnagrinėti.“

                                                                                                                                                  
sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo, panaikinančio 
Reglamentą (EB) Nr. 1347/2000, 11 straipsnis.


