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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0622/2012, внесена от Роже ла Ришардри, с френско гражданство, 
за отмяна на административните решения по семейноправни случаи, 
произнесени от германската Агенция за закрила на децата и младежите 
(Jugendamt) и германския съд по семейноправни въпроси

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията призовава Европейския парламент за отмяна на 
административните решения по семейноправни случаи, произнесени от германската 
Агенция за закрила на децата и младежите (Jugendamt) и германския съд по 
семейноправни въпроси. Той не счита, че тези органи действат в съответствие с 
разпоредбите на Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета относно компетентността, 
признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с 
родителската отговорност, и Регламент (ЕО) № 4/2009 на Съвета относно 
компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на съдебни 
решения и сътрудничеството по въпроси, свързани със задължения за издръжка, а 
напротив, че последователно защитават германските политически интереси.

2. Допустимост

Петицията е обявена за допустима на 19 септември 2012 г. Комисията е приканена да 
предостави сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 април 2013 г.

Вносителят твърди, че решенията, взети от германските органи по семейноправни 
случаи, вече не могат да се ползват от процедурата по признаване и изпълнение, 
предвидена от правото на ЕС, в очакване европейските институции да се уверят в 
изменението на функциите на Jugendamt.
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Изглежда, че вносителят на петицията е бил осъден през 2004 г. в Германия, в полза на 
живеещия си в Германия син, и че това решение е било изменено от редица решения в 
Германия през 2005, 2006 и 2007 г. Вероятно през 2007 г.  синът му е подал във 
Франция заявление с цел получаване на декларация за изпълняемост на германското 
решение от 2004 г .  С решение от 9 февруари 2009 г .  апелативният съд в Бордо 
(Франция) е отказал екзекватурата на германското решение от 2004 г., като е взел 
предвид последвалите решения, които го изменят. Вносителят на петицията твърди, че 
германските решения не са вземали предвид наличието на френско решение, с което 
той е бил осъден да плаща издръжка и което не е могъл да използва в разумен срок, за 
да го противопостави на германското решение от 2007 т. Изглежда, следователно, че 
тези решения са влезли в сила.

Правомощията на Комисията по отношение на действия или бездействия на държавите 
членки са ограничени по принцип до контрол върху прилагането на правото на 
Европейския съюз под контрола на Съда (вж. член 17, параграф 1 от Договора за 
Европейския съюз). 

Регламент № 2201/20031, на който се позовава вносителят, не е приложим в областта на 
издръжките. Освен това Регламент № 4/20092 , на който също се позовава вносителят, 
се прилага едва от 18 юни 2011 г. и следователно не е могъл да бъде приложен по 
отношение на производствата, които са предмет на петицията.

Независимо от това регламенти № 44/20013 и №°1438/20004 , приложими към 
съответните процедури, съдържат ясни разпоредби относно съответно признаването и 
изпълнението на решения, свързани със задължения за издръжка в Европейския съюз, 
от една страна, и на системата на трансгранично обслужване на съдебните и 
извънсъдебните документи между държавите членки, от друга. Въпреки това дори 
предоставената допълнителна информация не позволява да се получи точна представа 
относно фактическите и процесуални елементи, както във Франция, така и в Германия. 
Освен това вносителят не представя документи, които да доказват, че Jugendamt са 
участвали по какъвто и да било начин в производството. На последно място вносителят 
е имал възможността да се обърне към националните правораздавателни органи с цел 
да се увери дали германските решения са били взети в съответствие с приложимото 
национално и европейско право. 

Заключение

                                               
1 Регламент № 2201/2003 от 27 ноември 2003 г. относно компетентността, признаването и изпълнението 
на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност, с който се отменя 
Регламент (ЕО) № 1347/2000; OВ L 338, 23.12.2003 г., стр. 1.
2 Регламент № 4/2009 от 18 декември 2008 година относно компетентността, приложимото право, 
признаването и изпълнението на съдебни решения и сътрудничеството по въпроси, свързани със 
задължения за издръжка ОВ L7, 10.1.2009 г., стр.1.
3 Регламент № 44/2001 от 22 декември 2000 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на 
съдебни решения по граждански и търговски дела. ОВ L12, 16.1.2001 г., стр. 1.
4 Регламент № 1348/2000 от 29 май 2000 г. за връчване на съдебни и извънсъдебни документи по 
граждански или търговски дела в държавите членки. ОВ L 160, 30.6.2000 г., стр. 37.
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Въз основа на представените доказателства, Комисията не е констатирала нарушения 
на правото на Европейския съюз, поради което не може да предприеме никакви 
действия по случая. 


