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EUROPA-PARLAMENTET

Udvalget for Andragender

10.11.2010

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0396/2010 af Domenico Lamanna Di Salvo, italiensk statsborger, om 
den tyske borgerlige lovgivnings påståede overtrædelse af EU-lovgivningen med 
hensyn til underholdsbidrag

1. Sammendrag

Andrageren påstår, at bestemmelserne i den tyske borgerlige lovgivning med hensyn til 
betaling af underholdsbidrag (lov om ikrafttrædelse af den borgerlige lovbog (BGBEG), 
artikel 18, § 2), som bestemmer, at tysk lov skal være gældende i sager, hvor loven i det 
sædvanlige opholdsland ikke kan anvendes, eller hvor der ikke foreligger fælles 
statsborgerskab, er i strid med chartret om grundlæggende rettigheder og også i strid med 
forordning (EF) nr. 44/2001 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af 
retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 7. juli 2010). Kommissionen 
anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 10. november 2010.

"Andragendet

Den 19. november 2009 pålagde Amtsgericht Bergheim (den lokale domstol i Bergheim) i 
Tyskland andrageren, som er italiensk statsborger, at betale underholdsbidrag til hans hustru 
og adoptivdatter. Den pågældende tyske domstol afviste endvidere at efterkomme en 
anmodning om at tilsidesætte afgørelserne, som tilkendte underholdsbidrag til andragerens 
hustru og adoptivdatter, efter at ægtefællerne angiveligt var blevet genforenet, idet retten ikke 
kunne konstatere nogen berettiget interesse i at gøre dette, i betragtning af at det i henhold til 
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tysk civil retspleje er helt op til den ved afgørelsen begunstigede at beslutte, om han vil 
håndhæve en civilretlig afgørelse eller ej. Med nærværende andragende hævder andrageren, at 
artikel 18, stk. 2, i lov om ikrafttrædelse af den tyske borgerlige lovbog ikke er forenelig med 
principperne i Rådets forordning (EF) nr. 44/20011 (Bruxelles I-forordningen). Han mener 
derfor, at tyske domstoles anvendelse af artikel 18, stk. 2, er i strid med EU-lovgivningen. 
Andrageren mener endvidere, at den tyske domstol har krænket hans rettigheder i henhold til 
artikel 1, 6, 8, 21, stk. 2, 41 og 47, stk. 1 og 2, i EU's charter om grundlæggende rettigheder 
og artikel 6, 8, 13 og 14 i den europæiske menneskerettighedskonvention.

Kommissionens bemærkninger

Kommissionen har behandlet andragerens oprindelige andragende og de yderligere 
dokumenter, som blev fremsendt til Udvalget for Andragender den 22. juli 2010. Der 
foreligger desuden to klager af 22. februar 2010 og 8. april 2010 fra andrageren til 
Kommissionen, som vedrører samme spørgsmål som hans andragende. 

Der er intet i det af andrageren fremsendte, som tyder på, at den tyske domstol har overtrådt 
EU-lovgivningen. Der er navnlig ingen klare tegn på, at den tyske domstol har anvendt 
Bruxelles I-forordningen forkert, eller at artikel 18, stk. 2, i lov om ikrafttrædelse af den tyske 
borgerlige lovbog ikke er forenelig med EU-lovgivningen. 

Hvad angår andragerens klage over, at den tyske domstol ikke havde kompetence til at 
behandle hans hustrus ansøgning om underholdsbidrag, fremgår det ikke af afgørelsen af 11. 
november 2008, hvad Amtsgericht Bergheim har baseret sin kompetence på. 

I henhold til artikel 5, stk. 2, i Bruxelles I-forordningen ligger kompetencen i underholdssager 
ved retten på det sted, hvor den berettigede har sin bopæl eller sit sædvanlige opholdssted, 
eller, ved krav i forbindelse med en sag om en persons retlige status, ved den ret, der efter sin 
egen lovgivning er kompetent i sagen, medmindre denne kompetence alene støttes på en af 
parternes nationalitet. 

I henhold til artikel 59, stk. 1, i Bruxelles I-forordningen skal retten ved afgørelsen af, om en 
part har bopæl på den medlemsstats område, hvor sagen er anlagt, anvende denne stats interne 
lovgivning. Det er op til den nationale domstol at fastslå den underholdsberettigedes bopæl 
eller sædvanlige opholdssted, idet den skal tage højde for alle særlige forhold i den enkelte 
sag. Det ligger uden for Kommissionens beføjelser at verificere de faktiske elementer i en sag, 
som en domstol i en medlemsstat har lagt til grund for at antage kompetence og afsige dom.

Det er imidlertid tydeligt, at Amtsgericht Bergheim ikke har baseret sin kompetence på artikel 
18, stk. 2, i lov om ikrafttrædelse af den tyske borgerlige lovbog. Artikel 18, stk. 2, omhandler 
ikke spørgsmålet om, hvilke domstole der kan behandle en ansøgning, men regulerer den 
gældende lov for et krav om underholdsbidrag, når retten har fastslået sin kompetence. 
Bruxelles I-forordningen omhandler primært reglerne om retternes kompetence og om 
anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser. Spørgsmål om den anvendelige lov ligger 
uden for forordningens anvendelsesområde. Det er således ikke noget relevant spørgsmål, om 

                                               
1 Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 af 22. december 2000 om retternes kompetence og om anerkendelse og 
fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område, EFT L 12 af 16.1.2001, s. 1.
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reglen om den anvendelige lov i artikel 18, stk. 2, i lov om ikrafttrædelse af den tyske 
borgerlige lovbog er forenelig med Bruxelles I-forordningen. Desuden svarer artikel 18, stk. 
2, til artikel 6 i Haagkonventionen af 2. oktober 1973 om, hvilken lov der finder anvendelse 
på underholdspligt, som både Tyskland og Italien har underskrevet.

Desuden skal det bemærkes, at selv om den tyske domstol havde taget fejl i sin antagelse af, 
at den havde kompetence i denne sag, kunne slutresultatet vedrørende andragerens pligt til at 
betale underholdsbidrag meget vel være blevet det samme, idet italienske domstole også ville 
have skullet anvende reglerne i Haagkonventionen af 1973 om, hvilken lov der finder 
anvendelse på underholdspligt. 

Med hensyn til den påståede overtrædelse af artikel 1, 6, 8, 21, stk. 2, 41 og 47, stk. 1 og 2, i 
EU's charter om grundlæggende rettigheder er det sandt, at EU-traktatens artikel 6, stk. 1, 
tillægger chartret om grundlæggende rettigheder samme juridiske værdi som traktaterne. I 
henhold til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde har Kommissionen imidlertid ingen generelle beføjelser til at gribe ind i 
enkeltsager om påståede krænkelser af grundlæggende rettigheder. I henhold til artikel 51, stk. 
1, første punktum i chartret, er bestemmelserne i dette charter rettet til Unionens institutioner, 
organer, kontorer og agenturer under iagttagelse af subsidiaritetsprincippet samt til 
medlemsstaterne, dog kun når de gennemfører EU-retten. Kommissionen kan således kun 
gribe ind, hvis der opstår et EU-retligt spørgsmål under medlemsstaternes gennemførelse af 
EU-lovgivningen. På denne baggrund er det ikke klart, på hvilken måde andrageren mener, at 
Amtsgericht Bergheim har overtrådt artikel 1, 6, 8, 21, stk. 2, 41 og 47, stk. 1 og 2, i chartret 
om grundlæggende rettigheder. Hvis andrageren mener, at selve afgørelsen om 
underholdsbidrag er en overtrædelse af de relevante bestemmelser i chartret, skal det 
bemærkes, at denne afgørelse er baseret på anvendelse af materiel tysk familieret og ikke på 
EU-ret, og at chartret om grundlæggende rettigheder derfor ikke finder anvendelse. 

Da andrageren mener, at også hans grundlæggende rettigheder i henhold til artikel 6, 8, 13 og 
14 i den europæiske menneskerettighedskonvention er blevet overtrådt, kan han indgive klage 
til Europarådets Europæiske Menneskerettighedsdomstol, når han har udtømt alle nationale 
retsmidler.

Konklusion

På baggrund af ovenstående kan Kommissionen ikke gribe ind i andragerens sag."


