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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0622/2012 του Roger La Richarderie, γαλλικής ιθαγένειας, σχετικά 
με αίτηση αναστολής διοικητικών αποφάσεων στον τομέα του οικογενειακού 
δικαίου που έχουν ληφθεί από την γερμανική υπηρεσία πρόνοιας για τα 
παιδιά και τους νέους (Jugendamt)

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ανασταλούν οι διοικητικές αποφάσεις 
στον τομέα του οικογενειακού δικαίου που λαμβάνουν η γερμανική υπηρεσία πρόνοιας για τα 
παιδιά και τους νέους και τα γερμανικά οικογενειακά δικαστήρια. Ο αναφέρων εκτιμά ότι οι 
εν λόγω αποφάσεις δεν συνάδουν με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του 
Συμβουλίου, για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε 
γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας, και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 4/2009 του 
Συμβουλίου, για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση 
αποφάσεων και τη συνεργασία σε θέματα υποχρεώσεων διατροφής, αλλά ότι, αντιθέτως, 
προστατεύουν μεθοδικά και συστηματικά τα γερμανικά πολιτικά συμφέροντα.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 19 Σεπτεμβρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Απριλίου 2013

Ο αιτών ζητεί όπως οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τις γερμανικές αρχές στο 
οικογενειακό δίκαιο δεν απολαύουν της διαδικασίας αναγνώρισης και εκτέλεσης σύμφωνα με 
το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την προσδοκία ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα 
εξασφαλίσουν την τροποποίηση των καθηκόντων Jugendamt.
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Ως φαίνεται, το 2004, ο αναφέρων καταδικάστηκε στη Γερμανία προς όφελος του υιού του 
που διαμένει στη Γερμανία και ότι η απόφαση αυτή τροποποιήθηκε μέσω γερμανικής 
απόφασης το 2005, το 2006 και το 2007. Όπως απορρέει από την αναφορά, το 2007, ο γιός 
του υπέβαλε στη Γαλλία αίτηση για κήρυξης εκτελεστότητας της γερμανικής απόφασης του 
2004. Με απόφαση της 9ης Φεβρουαρίου 2009, το Εφετείο του Μπορντό (Γαλλία) δήλωσε 
ότι δεν συνέτρεχε λόγος για εκτελεστήριο τίτλο της γερμανικής απόφαση του 2004, 
λαμβάνοντας υπόψη τις μετέπειτα γερμανικές αποφάσεις που την τροποποιούν. Ο αναφέρων 
δηλώνει ότι οι γερμανικές αποφάσεις δεν έλαβαν υπόψη μια γαλλική απόφαση που τον 
καταδίκαζε στην πληρωμή διατροφής και ότι δεν μπόρεσε να προτάξει σε εύθετο χρόνο την 
αντίθεσή του με τη γερμανική απόφαση του 2007. Φαίνεται επομένως, ότι οι αποφάσεις 
αυτές φέρουν πλέον την ισχύ δεδικασμένου.

Όσον αφορά τις ενέργειες των κρατών μελών ή τις παραλείψεις τους, οι εξουσίες της 
Επιτροπής περιορίζονται κατ’ αρχήν στον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, υπό τον έλεγχο του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πρβλ. άρθρο 17, 
παράγραφος 1, της ΣΕΕ).  

Ο κανονισμός αριθ. 2201/20031 που επικαλείται ο αναφέρων δεν εφαρμόζεται στο θέμα της 
διατροφής. Πέραν τούτου, ο κανονισμός αριθ. 4/20092, που επίσης επικαλείται ο αναφέρων, 
άρχισε να ισχύει μόνο από 18ης Ιουνίου 2011 και ως εκ τούτου δεν μπόρεσε να εφαρμοσθεί 
στις διαδικασίες που αποτελούν αντικείμενο της αναφοράς.

Ωστόσο, οι κανονισμοί αριθ. 44/20012 και αριθ. 1438/20003 που εφαρμόζεται στην υπό 
εξέταση διαδικασία περιέχουν σαφείς διατάξεις που αφορούν, αντιστοίχως, την αναγνώριση 
και την εκτέλεση των αποφάσεων σε θέματα διατροφής στην Ευρωπαϊκή Ένωση αφενός, και 
τη διασυνοριακή επίδοση ή κοινοποίηση δικαστικών και εξωδίκων πράξεων μεταξύ των 
κρατών μελών, αφετέρου. Ωστόσο, ακόμη και οι παρασχεθείσες πρόσθετες πληροφορίες δεν 
αποκαλύπτουν με ακρίβεια τα πραγματικά και διαδικαστικά στοιχεία, τόσο στη Γαλλία όσο 
και στη Γερμανία. Επίσης, από τα προσκομισθέντα έγγραφα δεν απορρέει ότι η υπηρεσία  
"Jugendamt" παρενέβη κατ’ οιονδήποτε τρόπο στις εν λόγω διαδικασίες. Τέλος, ο αναφέρων 
είχε την ευκαιρία να αποταθεί στα εθνικά δικαστήρια προκειμένου να προσδιορίσουν αν οι 
γερμανικές αποφάσεις ελήφθησαν σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή 
νομοθεσία. 

Τελικές παρατηρήσεις

Βάσει των διαβιβασθέντων στοιχείων, η Επιτροπή δεν διαπίστωσε παραβίαση του δικαίου 

                                               
1 Κανονισμός αριθ. 2201/200 της 27ης Νοεμβρίου 2003, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση 
και την εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας και για την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1347/2000. ΕΕ L 338 της 23.12.2003, σ.1.
2 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 44/2001 της 22ας Δεκεμβρίου 2000, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την 
αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. ΕΕ. L12 της 
16.1.2001. σελ. 1.
3 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1348/2000 της 29ης Μαΐου 2000, περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα 
κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις. ΕΕ L 160 της 
30.6.2000, σελ. 39.
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της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως εκ τούτου δεν θα μπορέσει να παρέμβει στην παρούσα 
υπόθεση. 


