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Tema: Peticija Nr. 1450/2009 dėl avansinių išlaikymo išmokų išmokėjimo Vokietijos 
pašalpų gavėjams, gyvenantiems kitoje valstybėje narėje, kurią pateikė Vokietijos 
pilietė Ulrike Büker

1. Peticijos santrauka

Ispanijoje gyvenanti ir keturis vaikus nuo trijų skirtingų vyrų, du iš kurių gyvena Vokietijoje, 
turinti peticijos pateikėja nurodo savo problemas dėl avansinių išlaikymo išmokų išmokėjimo, 
susijusias su tuo, kad Vokietijoje gyvenantys vaikų tėvai yra bedarbiai (gauna Hartz IV 
pašalpas). Vokietijos valdžios institucijos ją informavo, kad dėl atitinkamų išmokų ji turėtų 
kreiptis į savo gyvenamąją šalį, šiuo atveju – Ispaniją, bet peticijos pateikėja teigia, kad su 
šios pašalpos (100 EUR per mėnesį) išmokėjimu susijusi procedūra yra ilga, o tokia išmoka 
bet kokiu atveju mokama tik 18 mėnesių. Peticijos pateikėja mano, kad atsižvelgiant į tai, kas 
išdėstyta, ji ir jos vaikai nukentėjo dėl laisvo judėjimo ES principo nesilaikymo, ir prašo 
Europos Parlamento imtis nagrinėti šį klausimą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. sausio 14 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. gruodžio 9 d.

„Avansinės išlaikymo išmokos – tai grąžinamieji mokėjimai, mokami tais atvejais, kai vienas 
iš tėvų nevykdo savo teisinės prievolės išlaikyti savo vaiką; ši prievolė kyla iš šeimos teisės.
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Avansinių išlaikymo išmokų mokėjimas išaiškintas trijuose ETT sprendimuose1. Teismo 
nuomone, pagal Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 4 straipsnio 1 dalies h punkto aiškinimą, šios 
išmokos laikytinos išmokomis šeimai.

Pagal peticijoje pateiktus duomenis, Ispanija yra pirmoji kompetentinga valstybė narė, turinti 
skirti šeimos išmokas peticijos pateikėjai, nes ji šioje valstybėje dirba ir nuolat gyvena su savo 
vaikais.

Kyla klausimas, ar Vokietija galėtų būti antroji kompetentinga valstybė narė, turinti skirti 
šeimos išmokas peticijoje minimiems vaikams, nes jų tėvas gyvena Vokietijoje.

Reglamento Nr. 1408/71 2 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šis reglamentas taikomas pagal 
darbo sutartį dirbantiems asmenims ar savarankiškai dirbantiems asmenims, kuriems taikomi 
ar buvo taikomi vienos ar daugiau valstybių narių teisės aktai, ir jų šeimos nariams.

Šioje nuostatoje vartojamos sąvokos „pagal darbo sutartį dirbantis asmuo“ ir „savarankiškai 
dirbantis asmuo“ apibrėžtos šio reglamento 1 straipsnio a punkte. Jos reiškia bet kurį asmenį, 
šioje nuostatoje numatytomis sąlygomis apdraustą nuo rizikų socialiniu draudimu, nustatytu 
1 straipsnio a punkte.

Iš Vokietijos administracinio teismo priimto sprendimo matyti, kad vaiko tėvas nėra nei pagal 
darbo sutartį dirbantis asmuo, nei savarankiškai dirbantis asmuo, nei bedarbio išmokų 
gavėjas. Jis gauna išmokas pragyvenimo išlaidoms padengti pagal pagrindinę nuostatą dėl 
darbo ieškančių asmenų aprūpinimo be papildomų išmokų, kurios, pagal Reglamento 
Nr. 1408/71 10a straipsnį ir atsižvelgiant į IIa priedo E dalį „Vokietija“, laikomos 
specialiomis neįmokinėmis išmokomis. Vokietijoje vaiko tėvui taikoma tik sveikatos 
priežiūros sistema (ligos atveju mokamos išmokos natūra) kaip papildoma išmoka, skiriama 
kartu su pirmiau apibūdintomis specialiomis neįmokinėmis išmokomis.

Jei kompetentinga įstaiga, skirianti išmokas šeimai pagal Reglamento Nr. 1408/71 III dalies 
7 skyrių, yra Vokietijos įstaiga, tuomet, kaip apibrėžta Reglamento Nr. 1408/71 1 straipsnio 
a punkto ii papunktyje ir atsižvelgiant į I priedo E dalį „Vokietija“:

a) „pagal darbo sutartį dirbantis asmuo“ reiškia privalomu draudimu nuo nedarbo apdraustą 
žmogų arba bet kurį asmenį, kuris pagal jam taikomą sistemą įgyja teisę gauti ligos draudimo 
pinigines išmokas arba panašias išmokas, arba visi nustatyti valstybės tarnautojai, gaunantys 
darbo užmokestį pagal savo valstybės tarnautojo statusą, kuris yra bent toks, kad, jei tai yra 
pagal darbo sutartį dirbantis asmuo, valstybės tarnautojas privalėtų būti draudžiamas nuo 
nedarbo.

b) „savarankiškai dirbantis asmuo“ reiškia asmenį, kuris savarankiškai dirbdamas privalo:

– apsidrausti arba mokėti senatvės draudimo įmokas pagal savarankiškai dirbantiems 
asmenims taikomą sistemą

arba

                                               
1 Sprendimas byloje Offenmanns, C-85/99, sprendimas byloje Humer, C-255/99 ir sprendimas 
byloje Effing, C-302/02.
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– apsidrausti privalomu pensijos draudimu.

Darytina išvada, kad vaiko tėvui netaikytinas Reglamento Nr. 1408/71 2 straipsnis („asmenys, 
kuriems taikomas šis reglamentas“) dėl šeimos išmokų skyrimo, todėl Vokietija nėra 
kompetentingoji valstybė narė, turinti skirti šeimos išmokas.

Atsižvelgdami į specialų išankstinių išlaikymo išmokų pobūdį, teisės aktų leidėjai1 nusprendė 
visiškai išbraukti šias išmokas iš naujojo Reglamento dėl koordinavimo2, taikytino nuo 
2010 m. gegužės 1 d., taikymo srities. Teisės aktų leidėjai manė, kad šie išankstiniai 
mokėjimai neturėtų būti laikomi tiesiogine šeimų iš kolektyvinės paramos gaunama išmoka ir 
kad ES socialinės apsaugos koordinavimo taisyklės neturėtų būti taikomos išankstinėms 
išlaikymo išmokoms. Todėl naujajame Reglamente dėl koordinavimo aiškiai nustatyta, kad 
Reglamento Nr. 883/2004 I priede išvardytos išankstinės išlaikymo išmokos neįtrauktos į 
Reglamentą dėl koordinavimo.

Išvados

Peticijos pateikėja turi teisę gauti avansines išlaikymo išmokas Ispanijoje, kuri yra ir jos, ir jos 
vaikų gyvenamoji šalis ir kurioje peticijos pateikėja dirba. Komisija negali nustatyti jokių ES 
teisės pažeidimų, kuriuos neva padarė Vokietijos institucijos ar teismai. Peticijos pateikėja 
turi laikytis Ispanijos nacionalinės išmokų skyrimo tvarkos ir, norėdama gauti avansines 
išlaikymo išmokas, turi prašyti Ispanijos jas skirti. Ar jai gali būti skiriamos tokios išmokos, 
sprendžiama vadovaujantis tik nacionalinėmis nuostatomis.“

                                               
1 Taryba vieningai ir pagal bendro sprendimo procedūrą su Europos Parlamentu.
2 Žr. 2010 m. gegužės 1 d. taikytiną Reglamentą (EB) Nr. 883/2004, jo 36 konstatuojamąją 
dalį ir 1 straipsnio z dalį.


