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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0622/2012, ko iesniedza Francijas valstspiederīgais Roger 
La Richarderie, aicinot atlikt Vācijas Bērnu un jauniešu labklājības iestādes 
(Jugendamt) administratīvos lēmumus ģimenes tiesību lietās

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs aicina Eiropas Parlamentu atlikt Vācijas Bērnu un jauniešu 
labklājības iestādes (Jugendamt) un Vācijas ģimenes lietu tiesas administratīvos lēmumus 
ģimenes tiesību lietās. Viņš uzskata, ka šīs iestādes nedarbojas atbilstīgi Padomes Regulas 
(EK) Nr. 2201/2003 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās 
par vecāku atbildību un Padomes Regulas (EK) Nr. 4/2009 par jurisdikciju, piemērojamiem 
tiesību aktiem, nolēmumu atzīšanu un izpildi un sadarbību uzturēšanas saistību lietās 
noteikumiem un ka, gluži pretēji, tās neatlaidīgi aizstāv Vācijas politiskās intereses.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 19. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 30. aprīlī

Lūgumraksta iesniedzējs lūdz, lai Vācijas iestāžu pieņemtajiem lēmumiem ģimenes tiesību 
jomā nepiemērotu atzīšanas un izpildes procedūru, kas paredzēta Eiropas Savienības tiesību 
aktos, un gaida, lai Eiropas Savienības iestādes panāktu, ka tiek izdarītas izmaiņas Jugendamt
funkcijās.

Šķiet, ka lūgumraksta iesniedzējam 2004. gadā Vācijā tika piespriests sods, pieprasot 
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izmaksāt kompensāciju viņa dēlam, kurš dzīvo Vācijā, un ka ar Vācijas 2005., 2006. un 
2007. gada lēmumiem šis lēmums tika grozīts. Secināts, ka 2007. gadā viņa dēls Francijā 
iesniedza pieteikumu nolūkā saņemt 2004. gadā Vācijā pieņemtā sprieduma izpildāmības 
paziņojumu. Ar 2009. gada 9. februāra rīkojumu Bordo apelācijas instances tiesa (Francija) 
atzina, ka, ņemot vērā turpmākos Vācijas lēmumus, ar ko grozīts 2004. gada Vācijas lēmums, 
tam nav piemērojama eksekvatūra. Lūgumraksta iesniedzējs izklāsta, ka Vācijas lēmumos 
netika ņemts vērā Francijas lēmums, ar ko viņam tika piespriests maksāt uzturlīdzekļus, un ka 
viņam nebija iespēja saprātīgā termiņā iesniegt Vācijas 2007. gada lēmuma pārsūdzību. Var 
secināt, ka līdz ar to šiem lēmumiem ir piešķirts res judicata spēks.

Komisijas pilnvarās attiecībā uz dalībvalstu darbību vai bezdarbību principā ietilpst tikai 
Eiropas Savienības tiesību īstenošanas kontrole Tiesas uzraudzībā (sk. LES 17. panta 
1. punktu).

Lūgumraksta iesniedzēja minētā Regula (EK) Nr. 2201/20031 nav piemērojama uzturlīdzekļu 
jomā. Turklāt lūgumraksta iesniedzēja otra norādītā Regula (EK) Nr. 4/20092 stājās spēkā 
tikai 2011. gada 18. jūnijā, tādēļ to nevarēja piemērot attiecībā uz lūgumrakstā minētajām 
procedūrām.

Taču Regulās (EK) Nr. 44/20013 un (EK) Nr. 1438/20014, ko piemēro attiecīgajām 
procedūrām, ir ietverti skaidri noteikumi par Eiropas Savienībā uzturlīdzekļu jomā pieņemto 
lēmumu atzīšanu un izpildi, kā arī par tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanu citām 
dalībvalstīm. Tomēr pat papildus iesniegtā informācija nesniedz skaidrus faktus un 
informāciju par procedūrām Francijā un Vācijā. Turklāt no iesniegtajiem dokumentiem nevar 
secināt, ka Jugendamt būtu kādā veidā iejaukusies procedūrās. Visbeidzot, lūgumraksta 
iesniedzējam bija iespēja vērsties valsts tiesu iestādēs, lai pārbaudītu, vai Vācijas lēmumi ir 
pieņemti saskaņā ar piemērojamiem valsts un Eiropas Savienības tiesību aktiem.

Secinājums

Pamatojoties uz tās rīcībā esošo informāciju, Komisija nav konstatējusi ES tiesību 
pārkāpumus, tāpēc šajā lietā nevar iejaukties.
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