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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0622/2012, którą złożył Roger La Richarderie (Francja), w sprawie 
zawieszenia wykonywania orzeczeń administracyjnych w sprawach z zakresu 
prawa rodzinnego przez niemiecki Urząd ds. Dzieci i Młodzieży (Jugendamt)

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wzywa Parlament Europejski do zawieszenia wykonywania orzeczeń 
administracyjnych w sprawach z zakresu prawa rodzinnego przez niemiecki Urząd ds. Dzieci 
i Młodzieży (Jugendamt). Składający petycję uważa, że organy te nie działają zgodnie 
z przepisami rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 dotyczącego jurysdykcji oraz 
uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących 
odpowiedzialności rodzicielskiej ani rozporządzenia Rady (WE) nr 4/2009 w sprawie 
jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy 
w zakresie zobowiązań alimentacyjnych, a raczej konsekwentnie chronią niemieckie interesy 
polityczne.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 19 września 2012 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 kwietnia 2013 r.

Składający petycję zwraca się o to, aby decyzje wydawane przez niemieckie organy właściwe 
do spraw prawa rodzinnego przestały podlegać procedurze uznawania i wykonywania 
przewidzianej w prawie Unii Europejskiej, do momentu, gdy instytucje europejskie upewnią 
się co do zmiany funkcji Jugendamtu.
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Wydaje się, że w 2004 r., w Niemczech, wobec składającego petycję wydano orzeczenie na 
korzyść jego syna mieszkającego w Niemczech i że decyzja ta została zmieniona decyzjami 
niemieckimi w latach 2005, 2006 i 2007. Według informacji w 2007 r. jego syn złożył we 
Francji wniosek o otrzymanie stwierdzenia wykonalności decyzji niemieckiej z 2004 r. 
W orzeczeniu z dnia 9 lutego 2009 r. sąd apelacyjny w Bordeaux (Francja) uznał, że nie ma 
podstaw do udzielenia exequatur w odniesieniu do decyzji niemieckiej z 2004 r., ze względu 
na kolejne decyzje niemieckie zmieniające ją. Składający petycję twierdzi, że decyzje 
niemieckie nie uwzględniają decyzji francuskiej, w której nakazano mu wypłacanie 
alimentów, i że nie miał możliwości w rozsądnym terminie odwołać się od decyzji 
niemieckiej z 2007 r. Wydaje się zatem, że decyzje te są obecnie prawomocne.

Uprawnienia Komisji w odniesieniu do działań państw członkowskich lub do braku takich 
działań co do zasady ograniczają się do nadzoru nad stosowaniem prawa Unii Europejskiej 
pod kontrolą Trybunału Sprawiedliwości (zob. art. 17 ust. 1 TUE). 

Rozporządzenie nr 2201/20031 przywołane przez składającego petycję nie ma zastosowania 
w sprawach dotyczących alimentów. Ponadto rozporządzenie nr 4/20092 również 
przywoływane przez składającego petycję weszło w życie dopiero w dniu 18 czerwca 2011 r., 
nie mogło zatem być stosowane do procedur będących przedmiotem petycji.

Rozporządzenia nr 44/20013 i nr 1348/20004 mające zastosowanie do przedmiotowych 
procedur zawierają jednak jasne przepisy odnoszące się, odpowiednio, do uznawania 
i wykonywania decyzji wydawanych w sprawach alimentacyjnych w Unii Europejskiej oraz 
do transgranicznego doręczania dokumentów sądowych i pozasądowych między państwami 
członkowskimi. Jednakże nawet dodatkowe przekazane informacje nie pozwalają dokładnie 
poznać faktycznych i proceduralnych elementów sprawy, zarówno we Francji, jak 
i w Niemczech. Ponadto z przedstawionych dokumentów nie wynika, by Jugendamt
w jakikolwiek sposób interweniował w te procedury. Wreszcie, składający petycję mógł 
zwrócić się do krajowych organów sądowych o sprawdzenie, czy decyzje niemieckie zostały 
podjęte zgodnie z obowiązującym prawem krajowym i europejskim. 

Podsumowanie
Na podstawie przekazanych informacji Komisja nie stwierdziła naruszenia prawa Unii 
Europejskiej i w związku z tym nie będzie mogła podjąć interwencji w tej sprawie. 
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