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Tárgy: Roger La Richarderie francia állampolgár által benyújtott 0622/2012. számú 
petíció a német gyermek- és ifjúságvédelmi hivatal (Jugendamt) családjogi 
ügyekben hozott közigazgatási határozatainak felfüggesztéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kéri az Európai Parlamenttől a német gyermek- és ifjúságvédelmi hivatal 
(Jugendamt) és a német családjogi bíróság családjogi peres eseteire vonatkozó közigazgatási 
határozatainak felfüggesztését. A petíció benyújtója úgy véli, hogy ezek a szervek nem a 
házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint 
a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló 2201/2003/EK tanácsi rendeletnek, 
valamint a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a 
határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott 
együttműködésről szóló 4/2009/EK tanácsi rendeletnek megfelelően járnak el, hanem éppen 
ellenkezően, következetesen a német politikai érdekeket védik.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. szeptember 19. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. április 30.

A petíció benyújtója kéri, hogy a német hatóságok családjogi határozataira a jövőben 
mindaddig ne vonatkozzék az Európai Unió jogszabályaiban előírt elismerési és végrehajtási 
eljárás, amíg az európai uniós intézmények nem gondoskodnak a Jugendamt feladatainak 
megváltoztatásáról.
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A jelek szerint 2004-ben Németországban a petíció benyújtója kárára – és Németországban 
élő fia javára – határozatot hoztak, melyet 2005-ben, 2006-ban és 2007-ben további német 
határozatok módosítottak. 2007-ben fia Franciaországban kérelmet nyújtott be a 2004. évi 
német határozat végrehajthatóságának megállapítása érdekében. A bordeaux-i (Franciaország) 
fellebbviteli bíróság 2009. február 9-i ítéletében megállapította, hogy a 2004. évi német 
határozat nem végrehajtható, tekintettel arra, hogy azt későbbi német határozatok 
módosították. A petíció benyújtója előtárja, hogy a németországi határozatok nem vették 
figyelembe a rá tartási kötelezettséget kiszabó korábbi franciaországi határozatot, a 2007. évi 
németországi határozattal szemben pedig ésszerű időn belül nem tudott ellenvetéssel élni. 
Úgy tűnik tehát, hogy a határozatok ma már jogerősek.

A Bizottság hatásköre a tagállamok fellépései vagy azok elmaradása esetében elvben az 
európai uniós jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésére korlátozódik, melyet a Bíróság 
ellenőriz (lásd az EUSZ 17. cikkének (1) bekezdését). 

A petíció benyújtója által említett 2201/2003/EK rendelet1 a tartási kötelezettség esetére nem 
alkalmazható. Ezenkívül a petíció benyújtója által említett 4/2009/EK rendelet2 csak 2011. 
június 18-ától hatályos, vagyis a petíció tárgyát képező eljárásokra nem alkalmazható.

Ugyanakkor a szóban forgó eljárásokra alkalmazható 44/2001/EK3 és 1438/2000/EK4

rendeletek egyértelmű rendelkezéseket tartalmaznak egyfelől az Európai Unióban tartási 
ügyekben hozott határozatok elismerésére és végrehajtására, másfelől a bírósági és bíróságon 
kívüli határozatokkal kapcsolatos, tagállamok közötti, határokon átnyúló értesítésekre 
vonatkozóan. Azonban a ténybeli és eljárási elemek még a pótlólag szolgáltatott információk 
ellenére sem állapíthatók meg pontosan sem Francia-, sem Németország vonatkozásában. 
Ezenkívül a benyújtott dokumentumokból nem derül ki, hogy a Jugendamt milyen módon vett 
részt az eljárásokban. Végezetül: a petíció benyújtójának lehetősége volt a nemzeti 
igazságügyi hatóságokhoz fordulni annak ellenőrzése céljából, hogy a német határozatokat az 
alkalmazandó német és európai uniós jogszabályokkal összhangban hozták-e meg. 

Összegzés

A hozzá eljuttatott elemek alapján a Bizottság nem állapította meg az európai uniós 
jogszabályok megsértését, és ennek következtében az ügybe nem avatkozhat be. 

                                               
1 A házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok 
elismeréséről és végrehajtásáról, illetve az 1347/2000/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2003. 
november 27-i 2201/2003/EK tanácsi rendelet (HL L 338., 2003.12.23., 1. o.).
2 A Tanács 2008. december 18-i 4/2009/EK rendelete a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az 
alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott 
együttműködésről (HL L 7., 2009.1.10., 1. o.).
3 A Tanács 44/2001/EK rendelete (2000. december 22.) a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, 
valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról (HL L 12., 2001.1.16., 1. o.).
4 A Tanács 1348/2000/EK rendelete (2000. május 29.) a tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a 
bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről és értesítéséről (HL L 160., 2000.6.30., 37. o.).


