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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0622/2012 af Roger La Richarderie, fransk statsborger, om 
anmodning om suspendering af administrative familieretlige afgørelser, truffet af 
den tyske børne- og ungdomsforsorg (Jugendamt)

1. Sammendrag

Andrageren anmoder Europa-Parlamentet om en suspendering af de administrative 
familieretlige afgørelser, der træffes af den tyske børne- og ungdomsforsorg (Jugendamt) og 
de tyske familiedomstole. Han mener ikke, at disse handler i overensstemmelse med 
bestemmelserne i Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003 om kompetence og om anerkendelse 
og fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar og 
Rådets forordning (EF) nr. 4/2009 om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af 
retsafgørelser og samarbejde vedrørende underholdspligt, men at de tværtimod konsekvent 
beskytter tyske politiske interesser.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 19. september 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. april 2013

Andrageren anmoder indtrængende om, at de familieretlige afgørelser, der træffes af de tyske 
myndigheder ikke længere skal være omfattet af proceduren for anerkendelse og 
håndhævelse, som fastsat i EU-retten, før de europæiske institutioner har bekræftet, at 
Jugendamts rolle er blevet revideret.

Det fremgår, at en tysk domstol i 2004 afsagde dom mod andrageren og til fordel for hans 
søn, der boede i Tyskland, og at denne afgørelse er blevet ændret af tyske afgørelser i 2005, 
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2006 og 2007. I 2007 indgav andragerens søn en ansøgning i Frankrig med henblik på at få en 
erklæring om, at de tyske myndigheders dom fra 2004 skulle håndhæves. I sin dom af 9. 
februar 2009 udtalte Cour d'appel de Bordeaux (Frankrig), at der ikke var grundlag for at 
stadfæste den tyske afgørelse fra 2004 i betragtning af de efterfølgende tyske afgørelser om 
ændring heraf. Andrageren anfører, at de tyske afgørelser ikke skulle have taget hensyn til en 
fransk afgørelse, der pålagde ham at betale børnebidrag, og at han ikke havde haft mulighed 
for at gøre indsigelse mod den tyske afgørelse fra 2007 inden for rimelig tid. Det lader således 
til, at disse afgørelser nu har fået retskraft.

Kommissionens beføjelser for så vidt angår medlemsstaternes handlinger eller undladelser 
begrænser sig principielt til at føre tilsyn med gennemførelsen af EU-retten under Domstolens 
kontrol (jf. artikel 17, stk. 1, i EU-traktaten). 

Forordning nr. 2201/20031, som andrageren påberåber sig, finder ikke anvendelse på sager om 
underholdspligt. Endvidere er forordning (EF) nr. 4/20092, som andrageren ligeledes 
påberåber sig, først trådt i kraft den 18. juni 2011, og kan derfor ikke anses for gældende for 
de procedurer, som andragendet vedrører.

Dog indeholder forordning nr. 44/20013 og 1438/20004, der finder anvendelse på de 
pågældende procedurer, klare bestemmelser dels på området anerkendelse og fuldbyrdelse af 
retsafgørelser vedrørende underholdsbidrag afsagt i Den Europæiske Union, dels vedrørende 
grænseoverskridende forkyndelse af retslige og udenretslige dokumenter mellem 
medlemsstaterne. Imidlertid belyser selv de yderligere indsendte oplysninger ikke 
enkelthederne af den faktiske og processuelle situation hverken i Frankrig eller i Tyskland. 
Desuden fremgår det ikke klart af de forelagte dokumenter, om "Jugendamt" på nogen måde 
var indblandet i disse procedurer. Endelig havde andrageren mulighed for at henvende sig til 
de nationale domstole med henblik på at få bekræftet, om de tyske afgørelser var blevet truffet 
i overensstemmelse med national ret og EU-ret. 

Konklusion

På grundlag af de indsendte elementer kan Kommissionen ikke konstatere nogen 
overtrædelser af EU-lovgivningen og kan således ikke gribe ind i denne sag. 
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