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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas ragina Europos Parlamentą sustabdyti Vokietijos vaikų ir jaunimo gerovės 
tarnybos (vok. Jugendamt) ir Vokietijos šeimos teismo priimtus sprendimus šeimos teisės 
bylose. Jis nemano, kad šios institucijos veikia laikydamosi Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, 
pripažinimo bei vykdymo ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 4/2009 dėl jurisdikcijos, taikytinos 
teisės, teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo bei bendradarbiavimo išlaikymo prievolių 
srityje nuostatų ir kad minėtos institucijos kaip tik elgiasi priešingai, t. y. nuolat gina 
Vokietijos politinius interesus.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. rugsėjo 19 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. balandžio 30 d.

„Peticijos pateikėjas primygtinai teigia, kad sprendimai šeimos teisės bylose, kuriuos priėmė 
kompetentingos Vokietijos valdžios institucijos, nebeatitinka pripažinimo ir įgyvendinimo 
sistemos, numatytos pagal Europos Sąjungos teisę, ir tikisi, kad ES institucijos užtikrins, kad 
Vokietijos vaikų ir jaunimo gerovės tarnybos funkcijos būtų iš dalies pakeistos.
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Peticijos pateikėjas su jo Vokietijoje gyvenančiu sūnumi susijusį sprendimą išgirdo 2004 m. 
Vokietijoje, o 2005 m., 2006 m. ir 2007 m. šis sprendimas Vokietijoje buvo iš dalies keistas.
Jo sūnus 2007 m. Prancūzijoje pateikė prašymą, kuriuo prašė 2004 m. priimtą sprendimą 
paskelbti vykdytinu. 2009 m. vasario 9 d. Bordo (Prancūzija) apeliacinis teismas nustatė, kad, 
atsižvelgiant į vėlesnius Vokietijos valdžios institucijų iš dalies keičiančius sprendimus, 
negalima 2004 m. sprendimo paskelbti vykdytinu. Peticijos pateikėjas teigia, kad Vokietijos 
valdžios institucijų sprendimuose neatsižvelgiama į Prancūzijos valdžios institucijų 
sprendimą, pagal kurį jis turi mokėti alimentus, ir pažymi, kad jis per pagrįstą laikotarpį 
negalėjo prieštarauti 2007 m. Vokietijos valdžios institucijų sprendimui. Taigi atrodo, kad šie 
sprendimai nuo šiol yra įsiteisėję.

Komisijos valdžios institucijos, sprendžiančios su valstybių narių veiksmais ar jų neveiklumu 
susijusius klausimus, iš esmės apsiriboja tik Europos Sąjungos teisės įgyvendinimo kontrole 
prižiūrint Teisingumo Teismui (Europos Sąjungos sutarties 17 straipsnio 1 dalis).

Peticijos pateikėjo nurodytas Reglamentas Nr. 2201/20031 išlaikymo prievolių srityje 
netaikomas. Be to, Reglamentas Nr. 4/20092, kurį taip pat nurodė peticijos pateikėjas, 
įsigaliojo tik 2011 m. birželio 18 d., todėl negali būti taikomas peticijoje minimoms 
procedūroms.

Vis dėlto šioms procedūroms taikomuose reglamentuose Nr. 44/20013 ir Nr. 1438/20004

pateikiamos aiškios nuostatos, atitinkamai susijusios su, viena, sprendimų išlaikymo prievolės 
srityje pripažinimu ir vykdymu Europos Sąjungoje, antra, teisminių ir neteisminių dokumentų 
įteikimu kitose valstybėse narėse. Tačiau, net ir gavus papildomos informacijos neįmanoma 
tiksliai nustatyti faktinių ir procedūrinių veiksnių Prancūzijoje ir Vokietijoje. Be to, iš pateiktų 
dokumentų nematyti, kad Vokietijos vaikų ir jaunimo gerovės tarnyba kokiu nors būdu kišosi
į šias procedūras. Galiausiai peticijos pateikėjas turėjo galimybę kreiptis į nacionalines teismų 
institucijas, kad patikrintų, ar Vokietijos sprendimai buvo priimti suderinus su šiuo atveju 
taikoma nacionaline ir ES teise.

Išvada

Remdamasi pateiktais dokumentais, Komisija nenustatė Europos Sąjungos teisės pažeidimų, 
todėl negali imtis veiksmų šiuo klausimu.“
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