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Betreft: Verzoekschrift 1402, ingediend door Bernd Leinberger (Duitse nationaliteit), over 
de uitspraken van de Duitse en Slowaakse rechtbanken in de zaak over zijn 
bezoekrecht en financiële verplichtingen ten aanzien van zijn buitenechtelijke 
zoon

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Rekwestrant is vader van een jongen die in 2008 buiten het huwelijk is geboren uit een 
Slowaakse moeder. In 2009 is de moeder met hun kind naar Slowakije teruggekeerd. De 
bevoegde rechtbanken in beide landen hebben de door rekwestrant ingediende klacht wegens 
ontvoering en zijn verzoek het ouderlijk gezag te delen afgewezen. Rekwestrant is overigens 
van mening dat de alimentatie die hem door de Slowaakse rechtbank werd opgelegd, 
overdreven hoog is. Rekwestrant betreurt eveneens dat hij in het kader van de procedure in 
Slowakije geen vertolking of vertaling ter beschikking kreeg en benadrukt dat dat in strijd is 
met de regels van de EU hieromtrent. Hij verzoekt het Europees Parlement derhalve deze zaak 
in behandeling te nemen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 24 april 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 augustus 2012

De instrumenten van het EU-familierecht hebben betrekking op vragen die verband houden 
met de bevoegdheid, het toepasselijk recht en de erkenning en uitvoering van uitspraken in 
grensoverschrijdende situaties, d.w.z. wanneer een rechterlijke uitspraak die in de ene lidstaat 
is gedaan, in een andere lidstaat ten uitvoer moet worden gelegd. Volgens rekwestrant hebben 
de Slowaakse rechtbanken zowel over het ouderlijk gezag als in het alimentatiegeschil een 
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uitspraak gedaan die hij ongunstig vond. 

Momenteel is Verordening (EG) nr. 2201/2003 van de Raad van 27 november 2003 
betreffende de bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in 
huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid ("Brussel IIa-verordening") het 
belangrijkste juridische instrument van de EU op het gebied van de gerechtelijke 
samenwerking in civiele zaken van familierechtelijke aard. De Brussel IIa-verordening 
voorziet o.a. in wederzijdse erkenning van beslissingen inzake het ouderlijk gezag en het 
omgangsrecht. Deze verordening is van toepassing op alle beslissingen inzake de ouderlijke 
verantwoordelijkheid, ongeacht of de ouders gehuwd zijn of waren. In het onderhavige geval 
lijkt het te gaan om een Slowaakse uitspraak over het ouderlijk gezag die in de Republiek 
Slowakije ten uitvoer wordt gelegd; een dergelijk geval valt niet onder de Brussel IIa-
verordening. 

Verordening (EG) nr. 4/2009 van 18 december 2008 betreffende de bevoegdheid, het 
toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen, en de 
samenwerking op het gebied van onderhoudsverplichtingen is op 18 juli 2011 van toepassing 
geworden. Het geval van rekwestrant dateert kennelijk van 2009, d.w.z. voordat genoemde 
verordening van toepassing werd. Deze verordening biedt niet alleen een doeltreffend kader 
voor de inning van alimentatie binnen de Europese Unie, maar ook voor de vaststelling en 
wijziging van het alimentatiebedrag. De lidstaten hebben "centrale instanties" aangewezen die 
bevoegd zijn om burgers in alimentatiezaken bij te staan. 

Het EU-recht inzake gerechtelijke samenwerking op civielrechtelijk gebied verplicht de 
lidstaten er niet toe om tijdens rechtszaken vertaling en vertolking ter beschikking te stellen. 
Daarom valt de desbetreffende regeling onder de bevoegdheid van de lidstaten en is 
onderworpen aan het algemeen toepasselijke regime voor rechtsbijstand.

Conclusie

Gezien het voorgaande en gelet op het ontbreken van Europese voorschriften voor de in het 
verzoekschrift aan de orde gestelde kwesties, met name ten aanzien van vertolkings- en 
vertalingsvoorzieningen tijdens civiele rechtszaken in de lidstaten, is de Commissie van
mening dat zij ter zake niet in actie kan komen. Zij adviseert rekwestrant zijn rechten te doen 
gelden door gebruik te maken van de rechtsmiddelen waarin het nationale recht voorziet.


