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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1402/2011, adresată de Bernd Leinberger, de cetățenie germană, 
privind hotărârile pronunțate de instanțele germane și slovace în cauza 
privind dreptul său de vizită și obligațiile sale financiare față de fiul său 
născut în afara căsătoriei

1. Rezumatul petiției

Petiționarul este tatăl unui băiat născut în afara căsătoriei în 2008, a cărui mamă deține 
cetățenia slovacă. În 2009, mama s-a întors în Slovacia împreună cu copilul lor. Instanțele 
competente din cele două țări au respins plângerea depusă de petiționar cu privire la răpire și 
cererea acestuia de a exercita în comun autoritatea părintească. Petiționarul consideră, de 
asemenea, că pensia alimentară stabilită de tribunalul slovac pe care el trebuie să o plătească 
este extrem de ridicată. Petiționarul se plânge, de asemenea, de faptul că nu a beneficiat de 
servicii de interpretare și de traducere în cadrul procedurii din Slovacia, subliniind că acest 
lucru contravine normelor UE în domeniu. Prin urmare, petiționarul solicită Parlamentului 
European să analizeze problema.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 24 aprilie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații în 
conformitate cu articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură.

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 august 2012

Instrumentele UE în materie de dreptul familiei se aplică chestiunilor legate de competență, 
legislație aplicabilă, recunoaștere și executare a hotărârilor judecătorești în situații 
transfrontaliere și anume când o hotărâre a autorităților judiciare dintr-un stat membru trebuie 
executată în alt stat membru. Potrivit petiționarului, în cazul său, autoritățile judiciare slovace 
au luat hotărâri atât în litigiul legat de răspunderea părintească, cât și în cea legată de 
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întreținere, pe care acesta le consideră în defavoarea sa. 

În prezent, Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003 privind 
competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în 
materia răspunderii părintești („Regulamentul Bruxelles IIa”) reprezintă principalul 
instrument juridic al UE în domeniul cooperării judiciare în materie civilă în domeniul 
dreptului familiei. Printre altele, Regulamentul Bruxelles IIa prevede recunoașterea reciprocă 
a hotărârilor privind drepturile de încredințare și de vizitare. Sfera de aplicare a 
regulamentului cuprinde toate hotărârile în materie de răspundere părintească, indiferent dacă 
părinții sunt căsătoriți sau nu. În situația de față, pare a fi vorba de o hotărâre slovacă în 
materie de încredințare care este executată în Republica Slovacă; situația nu se încadrează în 
Regulamentul Bruxelles IIa. 

Regulamentul (CE) nr. 4/2009 al Consiliului din 18 decembrie 2008 privind competența, 
legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor și cooperarea în materie de obligații 
de întreținere a intrat în vigoare la 18 iulie 2011. Se pare că situația petiționarului datează din 
2009, deci dinaintea intrării în vigoare a regulamentului. Acesta prevede un cadru eficient nu 
numai pentru recuperarea întreținerii în cadrul Uniunii Europene, dar și pentru stabilirea și 
modificarea cuantumului întreținerii. Statele membre au desemnat așa-zise „Autorități 
centrale” care au competența de a acorda asistență cetățenilor în cazuri legate de întreținere. 

Dreptul UE în materie de cooperare judiciară civilă nu obligă statele membre să ofere servicii 
de traducere și interpretare în procedurile judiciare. Prin urmare, aceste norme sunt de 
competența statelor membre în funcție de regimul de asistență juridică general aplicabil.

Concluzii

În lumina celor de mai sus și în absența unor norme europene în materiile cuprinse în petiție, 
îndeosebi în ce privește serviciile de interpretare și traducere în procedurile judiciare în 
materie civilă din statele membre, Comisia consideră că nu poate interveni în această situație. 
Ea sfătuiește petiționarul să-și revendice drepturile prin intermediul căilor de atac prevăzute 
de legislația națională.


