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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

10.11.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0396/2010, внесена от Domenico Lamanna Di Salvo, с италианско 
гражданство, относно твърдения за нарушаване на законодателството на ЕС 
от германския граждански кодекс за изплащане на съпружески издръжки

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията твърди, че разпоредбите на германския граждански кодекс за 
изплащане на съпружески издръжки (член 18, параграф 2 от BGBEG), които 
предвиждат, че германското право е меродавно в случаите, в които правото на 
държавата на обичайно пребиваване или двойно гражданство е неприложим, са в 
противоречие с Хартата на основни права и Регламент (ЕО) № 44/2001 относно 
компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и 
търговски дела.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 7 юли 2010 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 10 ноември 2010 г.

Петицията

На 19 ноември 2009 г. Amtsgericht Bergheim (Районен съд Bergheim) в Германия е 
наредил на вносителя на петицията, с италианско гражданство, да плаща издръжка на 
съпругата си и осиновената си дъщеря. Освен това въпросният германски съд е отказал 
да се съобрази с искането да се отменят решенията, с които се присъжда издръжка на 
съпругата и осиновената дъщеря на вносителя на петицията след предполагаемо 
сдобряване на съпрузите, тъй като съдът не е бил в състояние да установи законен 
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интерес, за да го направи, като се взема предвид, че съгласно германското 
гражданскопроцесуално право решението дали да се изпълни или не решение по 
гражданско дело се взема изцяло от бенефициера на съдебното решение. С настоящата 
петиция вносителят твърди, че член 18, параграф 2 от Въвеждащия закон към 
германския граждански кодекс е несъвместим с принципите, съдържащи се в Регламент 
(ЕО) № 44/2001 на Съвета1 („Регламент Брюксел I“). Според него, следователно, 
прилагането на член 18, параграф 2 от страна на германските съдилища е в нарушение 
на правото на ЕС. Освен това вносителят на петицията е на мнение, че германският съд 
е нарушил правата му съгласно членове 1, 6, 8, член 21, параграф 2, член 41 и член 47, 
параграфи 1 и 2 от Хартата на основните права на Европейския съюз и членове 6, 8, 13 
и 14 от Европейската конвенция за правата на човека.

Забележки на Комисията

Комисията е разгледала първоначалната петиция на вносителя и другите документи, 
предоставени на комисията по петиции на 22 юли 2010 г. В допълнение, има две жалби 
от 22 февруари 2010 г. и 8 април 2010 г. от вносителя на петицията до Комисията, 
които се отнасят до същите въпроси като петицията му.

Нищо в предоставената информация от вносителя не предполага, че е нарушено 
правото на ЕС от германския съд. По-специално, не се посочва ясно, че германският 
съд неправилно е приложил Регламент Брюксел I, или че член 18, параграф 2 от 
Въвеждащия закон към германския граждански кодекс е несъвместим с правото на ЕС.

По отношение на жалбата на вносителя на петицията, според която германският съд не 
е компетентен да изслуша молбата за издръжка на съпругата му, от решението от 11 
ноември 2008 г. не става ясно какви са основанията, на които Amtsgericht Bergheim е 
базирал своята компетентност.

Член 5, параграф 2 от Регламент Брюксел I предвижда, че по делата за издръжка, 
компетентността е на съдилищата на мястото, където получаващият издръжка има 
местоживеене или обичайно пребиваване, или ако делото е свързано с производство 
относно гражданското състояние на лице, съдът, който съобразно националното право е 
компетентен да разглежда такова производство, освен ако тази компетентност се 
основава единствено на гражданството на една от страните.

Съгласно член 59, параграф 1 от Регламент Брюксел I, за да определи дали една страна 
има местоживеене в държава-членка, чиито съдилища са сезирани по дело, съдът 
прилага вътрешното си право. Националният съд трябва да установи мястото, където 
получаващият издръжка има местоживеене или обичайно пребиваване, като се вземат 
предвид всички обстоятелства, присъщи за всеки отделен случай. Извън правомощията 
на Комисията е да проверява фактическите елементи по дело, въз основа на които съдът 
на държава-членка е поел компетентността и постановил решението си.
                                               
1 Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 г. относно 

компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по 
граждански и търговски дела (OВ L 12, 16.1.2001 г., стр. 1). 1.
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Въпреки това е ясно, че компетентността на Amtsgericht Bergheim не е била основана на 
член 18, параграф 2 от Въвеждащия закон към германския граждански кодекс. Член 18, 
параграф 2 не се отнася до въпрос, във връзка с който съдилищата могат да изслушват 
молба за издръжка, а регламентира правото, приложимо за задължение за издръжка, 
след като съдът е поел компетентността. Регламент Брюксел I основно се отнася до 
правилата за компетентност и признаването и изпълнението на съдебни решения.
Въпроси във връзка с приложимото право са извън обхвата му на прилагане.
Следователно не стои въпросът за съвместимост между правилата за приложимото 
право, определени в член 18, параграф 2 от Въвеждащия закон към германския 
граждански кодекс и Регламент Брюксел I. Освен това член 18, параграф 2 съответства 
на член 6 от Хагската конвенция от 1973 г. за приложимото право при задължения за 
издръжка, по която както Германия, така и Италия са страни.

В допълнение следва да се отбележи, че дори ако германският съд неправилно е поел 
компетентността в този случай, крайният резултат относно задължението на вносителя 
на петицията да плаща издръжка можеше да бъде същият, предвид това, че 
италианските съдилища също така е трябвало да приложат правилата, съдържащи се в 
Хагската конвенция от 1973 г. за приложимото право при задължения за издръжка.

По отношение на твърденията за нарушаване на членове 1, 6, 8, член 21, параграф 2, 
член 41 и член 47, параграфи 1 и 2 от Хартата на основните права на Европейския съюз 
е вярно, че член 6, параграф 1 от Договора за Европейския съюз приписва на Хартата 
на основните права на Европейския съюз същата юридическа сила като Договорите.
Въпреки това, съгласно Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането 
на Европейския съюз, Комисията не разполага с общи правомощия да се намесва в 
отделни случаи, в които има твърдения за нарушаване на основните права. Съгласно 
член 51, параграф 1, първо изречение от Хартата, разпоредбите на настоящата харта се 
отнасят за институциите, органите, службите и агенциите на Съюза при зачитане на 
принципа на субсидиарност, както и за държавите-членки, единствено когато те 
прилагат правото на Съюза. Следователно Комисията може да предприема действия 
единствено когато въпрос от правото на ЕС се постави при изпълнението на правото на 
ЕС от държавите-членки. В този контекст, не е ясно по какъв начин вносителят на 
петицията счита, че Amtsgericht Bergheim е нарушил членове 1, 6, 8, член 21, параграф 
2, член 41 и член 47, параграфи 1 и 2 от Хартата на основните права. Ако вносителят на 
петицията счита, че самото решение за издръжка нарушава съответните разпоредби на 
Хартата, трябва да се отбележи, че това съдебно решение се основава на прилагането на 
германското материално семейно право, а не на правото на ЕС, и следователно Хартата 
на основните права не е приложима.

Тъй като вносителят на петицията счита, че също така основните му права съгласно 
членове 6, 8, 13 и 14 от Европейската конвенция за правата на човека са били 
нарушени, той може да подаде жалба до Европейския съд по правата на човека на 
Съвета на Европа, след като е изчерпал всички национални средства за правна защита.

Заключение

В контекста на горепосочено Комисията няма да може да се намеси в случая на 
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вносителя на петицията.


