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Ref.: Petiția nr. 0622/2012, adresată de către Roger La Richarderie, de cetățenie 
franceză, privind suspendarea deciziilor administrative în litigiile familiale 
pronunțate  de către Oficiul german de asistență pentru copii și tineret 
(Jugendamt) 

1. Rezumatul petiției

Petiționarul solicită Parlamentului European să suspende deciziile administrative în litigiile 
familiale pronunțate de către Oficiul german de asistență pentru copii și tineret (Jugendamt) și 
de instanțele competente din Germania. Petiționarul consideră că aceste organisme nu 
acționează în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului privind 
competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în 
materia răspunderii părintești și nici cu Regulamentul (CE) nr. 4/2009 al Consiliului privind 
competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor și cooperarea în materie 
de obligații de întreținere și că, dimpotrivă, acestea protejează constant interesele politice ale 
Germaniei.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 19 septembrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 aprilie 2013

Petiționarul solicită ca hotărârile pronunțate de autoritățile germane în materie de drept 
familial să nu mai beneficieze de procedura de recunoaștere și execuție prevăzută de legislația 
Uniunii Europene, până când instituțiile europene se asigură de modificarea funcțiilor 
Jugendamt.
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Reiese că petiționarul a fost condamnat în 2004 în Germania, în interesul fiului său care 
locuiește în Germania și că această decizie a fost modificată prin hotărâri judecătorești 
germane în 2005, 2006 și 2007. Reiese de asemenea că, în 2007, în Franța, fiul său a introdus 
o cerere pentru recunoașterea forței executorii a hotărârii germane din 2004. Prin hotărârea 
din 9 februarie 2009, curtea de apel din Bordeaux (Franța) s-a pronunțat că hotărârea germană 
din 2004 nu a avut forță executorie, ținând cont de hotărârile germane ulterioare care au 
modificat-o. Petiționarul indică faptul că hotărârile germane nu au ținut cont de o hotărâre 
franceză care îl condamnase la plata unei pensii alimentare și că nu a putut să introducă recurs 
față de hotărârea germană din 2007 în timp util. Ca atare, reiese că aceste hotărâri germane au
devenit definitive.

Competențele Comisiei cu privire la acțiunile statelor membre sau la omisiunile acestora se 
limitează în principiu la controlul punerii în aplicare a dreptului Uniunii Europene, sub 
supravegherea Curții de Justiție (conform Articolului 17 alineatul (1) din Tratatul UE). 

Regulamentul nr. 2201/20031 invocat de petiționar nu se aplică în privința pensiei alimentare. 
În plus, Regulamentul nr. 4/20092 invocat de asemenea de către petiționar nu a intrat în 
vigoare decât începând cu 18 iunie 2011 și deci nu se putea aplica procedurilor care fac 
obiectul petiției.

Cu toate acestea, Regulamentele nr. 44/20013 și nr. 1438/20004 aplicabile procedurilor în 
cauză conțin dispoziții clare cu privire la, respectiv, recunoașterea și execuția hotărârilor 
pronunțate în materie de pensii alimentare în Uniunea Europeană, pe de o parte, și 
comunicarea transfrontalieră a actelor judiciare și extra-judiciare dintre statele membre, pe de 
altă parte. Cu toate acestea, nici chiar informațiile suplimentare furnizate nu permit 
cunoașterea cu exactitate a elementelor faptice și procedurale atât în Franța, cât și în 
Germania. În plus, nu este vorba despre documentele emise, ci despre faptul că Jugendamt a 
intervenit în aceste proceduri. În cele din urmă, petiționarul avea posibilitatea de a sesiza 
instanțele judiciare naționale pentru verificarea conformității hotărârilor germane cu legislația 
națională și europeană aplicabilă. 

Concluzie
Pe baza elementelor comunicate, Comisia nu a constatat încălcări ale dreptului Uniunii 
Europene și, ca atare, nu poate interveni în acest caz. 
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