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Θέμα: Αναφορά 0396/2010 του Domenico Lamanna Di Salvo, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με εικαζόμενη παραβίαση της νομοθεσίας της ΕΕ από τον γερμανικό 
αστικό κώδικα σε σχέση με τη διατροφή

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι οι διατάξεις του γερμανικού αστικού κώδικα σχετικά με την 
καταβολή της διατροφής (BGBEG άρθρο 18§2), που ορίζουν ότι η γερμανική νομοθεσία θα 
υπερισχύει σε περιπτώσεις που η νομοθεσία της χώρας της συνήθους διαμονής ή της κοινής 
ιθαγένειας δεν μπορεί να εφαρμοστεί, αντιβαίνει στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
καθώς και στον κανονισμό 44/2001/EΚ για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την 
εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 7 Ιουλίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 10 Νοεμβρίου 2010.

Η αναφορά

Στις 19 Νοεμβρίου 2009, το Amtsgericht Bergheim (το τοπικό δικαστήριο του Bergheim) στη 
Γερμανία διέταξε τον αναφέροντα, ιταλό υπήκοο, να καταβάλει διατροφή στη σύζυγό του και 
τη θετή κόρη του. Επιπλέον, το εν λόγω γερμανικό δικαστήριο αρνήθηκε να συμμορφωθεί με 
το αίτημα να παραβλεφθούν οι αποφάσεις που χορηγούσαν διατροφή στη σύζυγο και τη θετή 
κόρη του αναφέροντος έπειτα από την εικαζόμενη συμφιλίωση των συζύγων, καθώς το 
δικαστήριο δεν μπορούσε να θεμελιώσει κάποιο νόμιμο συμφέρον με την ενέργεια αυτή, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το γερμανικό αστικό δικονομικό δίκαιο, η απόφαση για 
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την εφαρμογή ή μη μιας δικαστικής απόφασης επί αστικής υπόθεσης επαφίεται εξ ολοκλήρου 
στον δικαιούχο της απόφασης. Με την παρούσα αναφορά, ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι το 
άρθρο 18, παράγραφος 2, του Εισαγωγικού Νόμου του γερμανικού Αστικού Κώδικα δεν είναι 
συμβατό με τις αρχές που περιλαμβάνονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 44/20011 του 
Συμβουλίου (κανονισμός «Βρυξέλλες Ι»). Ως εκ τούτου, κατά την άποψή του, η εφαρμογή 
του άρθρου 18, παράγραφος 2, από τα γερμανικά δικαστήρια παραβιάζει το δίκαιο της ΕΕ. 
Επιπλέον, ο αναφέρων είναι της άποψης ότι το γερμανικό δικαστήριο έχει παραβιάσει τα 
δικαιώματά του, σύμφωνα με τα άρθρα 1, 6, 8, 21, παράγραφος 2, 41 και 47, παράγραφοι 1 
και 2, του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και σύμφωνα 
με τα άρθρα 6, 8, 13 και 14 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Η Επιτροπή έχει εξετάσει την αρχική αναφορά του αναφέροντος καθώς και τα 
συμπληρωματικά έγγραφα που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή Αναφορών στις 
22 Ιουλίου 2010. Επιπλέον, υπάρχουν δύο καταγγελίες της 22ας Φεβρουαρίου 2010 και της 
8ης Απριλίου 2010 από τον αναφέροντα προς την Επιτροπή, οι οποίες αφορούν τα ίδια 
ζητήματα με την αναφορά του. 

Τίποτε στους ισχυρισμούς του αναφέροντος δεν υποδεικνύει ότι το γερμανικό δικαστήριο 
έχει παραβιάσει το δίκαιο της ΕΕ. Συγκεκριμένα, δεν υπάρχει σαφής ένδειξη ότι το γερμανικό 
δικαστήριο εφάρμοσε λανθασμένα τον κανονισμό «Βρυξέλλες Ι» ή ότι το άρθρο 18, 
παράγραφος 2, του Εισαγωγικού Νόμου του γερμανικού Αστικού Κώδικα δεν είναι συμβατό 
με το δίκαιο της ΕΕ. 

Όσον αφορά την καταγγελία του αναφέροντος ότι το γερμανικό δικαστήριο δεν διέθετε τη 
δικαιοδοσία να εξετάσει την αίτηση της συζύγου του για διατροφή, δεν είναι σαφές από την 
απόφαση της 11ης Νοεμβρίου 2008 σε ποιους λόγους έχει στηρίξει τη δικαιοδοσία του το 
τοπικό δικαστήριο του Bergheim. 

Το άρθρο 5, παράγραφος 2, του κανονισμού «Βρυξέλλες Ι» προβλέπει ότι, σε υποθέσεις 
διατροφής, η δικαιοδοσία ανήκει στα δικαστήρια του τόπου όπου ο δικαιούχος της διατροφής 
έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του ή, εφόσον πρόκειται για αγωγή παρεπόμενη δίκης 
σχετικά με την προσωπική κατάσταση, στο δικαστήριο το οποίο, κατά το εθνικό του δίκαιο, 
διαθέτει διεθνή δικαιοδοσία στην περίπτωση της δίκης αυτής, εκτός εάν η διεθνής αυτή 
δικαιοδοσία θεμελιώνεται μόνο στην ιθαγένεια ενός εκ των διαδίκων. 

Σύμφωνα με το άρθρο 59, παράγραφος 1, του κανονισμού «Βρυξέλλες Ι», προκειμένου να 
καθορίσει αν διάδικος έχει την κατοικία του στο έδαφος κράτους μέλους σε δικαστήριο του 
οποίου έχει προσαχθεί η υπόθεση, ο δικαστής εφαρμόζει το εσωτερικό του δίκαιο. 
Εναπόκειται στο εθνικό δικαστήριο να διακριβώσει τον τόπο κατοικίας ή συνήθους διαμονής 
του δικαιούχου της διατροφής, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις συγκεκριμένες συνθήκες για 
κάθε επιμέρους περίπτωση. Είναι εκτός των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής να εξακριβώσει τα 
στοιχεία των πραγματικών περιστατικών μιας υπόθεσης, βάσει των οποίων το δικαστήριο 
                                               
1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 44/2001 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2000, για τη 

διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και 
εμπορικές υποθέσεις, ΕΕ L 12 της 16.1.2001, σ. 1.
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ενός κράτος μέλους έχει αναλάβει τη δικαιοδοσία και έχει εκδώσει την απόφασή του.

Εντούτοις, είναι σαφές ότι το τοπικό δικαστήριο του Bergheim δεν βάσισε τη δικαιοδοσία 
του στο άρθρο 18, παράγραφος 2, του Εισαγωγικού Νόμου του γερμανικού Αστικού Κώδικα. 
Το άρθρο 18, παράγραφος 2, δεν αφορά το ζήτημα ποια δικαστήρια μπορούν να εξετάσουν 
μια αίτηση για διατροφή, αλλά ρυθμίζει το δίκαιο που εφαρμόζεται στην απαίτηση 
διατροφής, μόλις το δικαστήριο αναλάβει δικαιοδοσία. Ο κανονισμός «Βρυξέλλες Ι» 
ουσιαστικά άπτεται των κανόνων δικαιοδοσίας και της αναγνώρισης και επιβολής των 
αποφάσεων. Τα ζητήματα του εφαρμοστέου δικαίου δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του. 
Ως εκ τούτου, δεν τίθεται ζήτημα συμβατότητας μεταξύ του εφαρμοστέου κανόνα δικαίου 
που ορίζεται στο άρθρο 18, παράγραφος 2, του Εισαγωγικού Νόμου του γερμανικού Αστικού 
Κώδικα και του κανονισμού «Βρυξέλλες Ι». Επιπλέον, το άρθρο 18, παράγραφος 2, 
αντιστοιχεί στο άρθρο 6 της Σύμβασης της Χάγης του 1973 σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο 
στις υποχρεώσεις διατροφής, στην οποία τόσο η Γερμανία όσο και η Ιταλία είναι 
συμβαλλόμενα μέρη.

Επιπροσθέτως, πρέπει να σημειωθεί ότι, ακόμη και αν το γερμανικό δικαστήριο ανέλαβε 
λανθασμένα δικαιοδοσία στην περίπτωση αυτή, το τελικό αποτέλεσμα όσον αφορά την 
υποχρέωση του αναφέροντος να καταβάλει διατροφή θα μπορούσε κάλλιστα να είναι το ίδιο, 
δεδομένου ότι τα ιταλικά δικαστήρια θα έπρεπε επίσης να εφαρμόσουν τους κανόνες που 
περιλαμβάνονται στη Σύμβαση της Χάγης του 1973 σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο στις 
υποχρεώσεις διατροφής. 

Όσον αφορά την εικαζόμενη παραβίαση των άρθρων 1, 6, 8, 21, παράγραφος 2, 41 και 47, 
παράγραφοι 1 και 2, του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι 
αλήθεια ότι το άρθρο 6, παράγραφος 1, της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποδίδει στον 
Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης την ίδια νομική αξία με τις 
Συνθήκες. Εντούτοις, σύμφωνα με τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Συνθήκη 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Επιτροπή δεν διαθέτει γενικές αρμοδιότητες να 
παρεμβαίνει σε περιπτώσεις εικαζόμενης παραβίασης θεμελιωδών δικαιωμάτων. Σύμφωνα με 
το άρθρο 51, παράγραφος 1, πρώτη πρόταση, του Χάρτη, οι διατάξεις του Χάρτη 
απευθύνονται στα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης, τηρουμένης 
της αρχής της επικουρικότητας, καθώς και στα κράτη μέλη, μόνον όταν εφαρμόζουν το 
δίκαιο της Ένωσης. Συνεπώς, η Επιτροπή μπορεί να προβεί σε ενέργειες, μόνον εάν προκύψει 
ζήτημα δικαίου της ΕΕ κατά την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ από τα κράτη μέλη. Στο 
πλαίσιο αυτό, δεν είναι σαφές με ποιον τρόπο θεωρεί ο αναφέρων ότι το τοπικό δικαστήριο 
του Bergheim έχει παραβιάσει τα άρθρα 1, 6, 8, 21, παράγραφος 2, 41 και 47, παράγραφοι 1 
και 2, του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Εάν ο αναφέρων πιστεύει ότι η ίδια η απόφαση 
για τη διατροφή παραβιάζει τις σχετικές διατάξεις του Χάρτη, πρέπει να σημειωθεί ότι η εν 
λόγω απόφαση βασίζεται στην εφαρμογή του ουσιαστικού γερμανικού οικογενειακού δικαίου 
και όχι του δικαίου της ΕΕ και, ως εκ τούτου, ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων δεν είναι 
εφαρμοστέος. 

Καθώς ο αναφέρων θεωρεί επίσης ότι έχουν παραβιαστεί και τα θεμελιώδη δικαιώματά του 
σύμφωνα με τα άρθρα 6, 8, 13, και 14 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου, μπορεί να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 
Συμβουλίου της Ευρώπης, αφού εξαντλήσει όλα τα εθνικά ένδικα μέσα.
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Συμπέρασμα

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να παρέμβει στην υπόθεση 
του αναφέροντος.


