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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 0622/2012, ktorú predkladá Roger La Richarderie, francúzsky štátny 
príslušník, o pozastavení výkonu správnych rozhodnutí prijatých v oblasti 
rodinných záležitostí nemeckým úradom starostlivosti o mládež (Jugendamt)

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície žiada Európsky parlament o pozastavenie výkonu správnych rozhodnutí 
prijatých v oblasti rodinných záležitostí nemeckým úradom starostlivosti o mládež 
(Jugendamt) a príslušnými súdmi. Domnieva sa, že tieto rozhodnutia nie sú v súlade s 
nariadením Rady (ES) č. 2201/2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov 
v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností a nariadením Rady (ES) 
č. 4/2009 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo 
veciach vyživovacej povinnosti, pretože systematicky chránia nemecké politické záujmy.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 19. septembra 2012. Parlament požiadal Komisiu 
o poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie, doručená 30. apríla 2013

Predkladateľ petície žiada, aby sa na príslušné rozhodnutia prijaté nemeckými orgánmi 
v oblasti rodinného práva prestal vzťahovať postup uznávania a výkonu podľa práva 
Európskej únie dovtedy, kým sa európske inštitúcie nepresvedčia o zmene úloh úradu 
Jugendamt.

Predkladateľovi petície malo byť v roku 2004 rozhodnutím nemeckého súdu uložené platenie 
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výživného na jeho syna žijúceho v Nemecku, pričom uvedené rozhodnutie bolo zmenené 
rozhodnutiami nemeckých orgánov v rokoch 2005, 2006 a 2007. V roku 2007 mal jeho syn 
podať vo Francúzsku žiadosť o získanie vyhlásenia o vykonateľnosti nemeckého rozsudku 
z roku 2004. Odvolací súd v Bordeaux rozsudkom z 9. februára rozhodol, že nemecký 
rozsudok z roku 2004 nie je možné uznať a vykonať pre následné nemecké rozhodnutia, 
ktorými bolo pôvodné rozhodnutie zmenené. Predkladateľ petície uviedol, že nemecké 
rozhodnutia nebrali do úvahy francúzske rozhodnutie, ktorým mu bolo uložené platenie 
výživného, a že nemohol včas podať námietku proti nemeckému rozhodnutiu z roku 2007. 
Zdá sa teda, že tieto rozhodnutia zrušili právoplatnosť rozhodnutej veci.

Právomoci Komisie týkajúce sa konania alebo zdržania sa konania členských štátov sa 
v zásade obmedzujú na vykonávanie dohľadu nad uplatňovaním práva Európskej únie pod 
kontrolou Súdneho dvora (pozri článok 17 ods. 1 ZEÚ). 

Nariadenie č. 2201/20031, na ktoré sa odvoláva predkladateľ petície, sa nevzťahuje na oblasť 
výživného. Nariadenie č. 4/20092, na ktoré sa predkladateľ petície takisto odvoláva, 
nadobudlo účinnosť 18. júna 2011, a preto sa nemohlo uplatniť na konania, ktoré sú 
predmetom tejto petície.

Nariadenia č. 44/20013 a č. 1438/20004 vzťahujúce sa na príslušné konania obsahujú jasné 
ustanovenia týkajúce sa uznávania a výkonu rozhodnutí v oblasti vyživovacej povinnosti v 
Európskej únii a súčasne cezhraničného doručovania súdnych a mimosúdnych písomností 
medzi členskými štátmi. Ani dodatočne poskytnuté informácie však neumožňujú presne 
spoznať skutkové a procesné prvky vo Francúzsku ani v Nemecku. Z predložených 
dokumentov navyše nevyplýva, že by „Jugendamt“ akýmkoľvek spôsobom zasahoval do 
uvedených konaní. Predkladateľ petície sa v konečnom dôsledku mohol obrátiť na 
vnútroštátne súdy, aby overili, či nemecké rozhodnutia boli prijaté v súlade s platnými 
vnútroštátnymi a európskymi právnymi predpismi.  

Záver
Komisia na základe predložených dôkazov nezistila porušenia práva Európskej únie, a preto 
v danej veci nemôže zasiahnuť. 
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