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EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

10.11.2010

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0396/2010  dėl įtarimo, kad Vokietijos civilinio kodekso nuostatomis, 
reglamentuojančiomis alimentus, pažeidžiamos ES teisės aktų nuostatos, kurią 
pateikė Italijos pilietis Domenico Lamanna Di Salvo

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas įtaria, kad ES pagrindinių teisių chartijos ir Reglamento EB Nr. 44/2001 
dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo 
nuostatoms prieštarauja Vokietijos civilinio kodekso nuostatos, reglamentuojančios išlaikymo 
mokėjimą (BGBEG 18 straipsnio 2 dalis), pagal kurias tais atvejais, kai negalima taikyti 
šalies, kurioje asmuo nuolat gyvena arba kurios pilietybę jis turi kartu su kitos šalies pilietybe, 
teisės nuostatų, taikomos Vokietijos teisės nuostatos.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. liepos 7 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. lapkričio 10 d.

„Peticija

2009 m. lapkričio 19 d. Vokietijos teismas Amtsgericht Bergheim (Bergheimo vietos teismas) 
peticijos pateikėjui, Italijos piliečiui, nurodė mokėti išlaikymą savo žmonai ir įdukrai. Be to, 
minėtas Vokietijos teismas atsisakė patenkinti prašymą atidėti sprendimus dėl išlaikymo 
paskyrimo peticijos pateikėjo žmonai ir įdukrai po tariamo sutuoktinių susitaikymo, nes 
teismas nenustatė jokio teisėto intereso patenkinti tokį prašymą, atsižvelgdamas į tai, kad 
pagal Vokietijos civilinio proceso teisę sprendimą, ar reikalauti teismo sprendimo civilinėje 
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byloje vykdymo, priima asmuo, kurio naudai priimtas toks sprendimas. Šioje peticijoje 
peticijos pateikėjas teigia, kad Vokietijos civilinio kodekso įvadinio akto 18 straipsnio 2 dalis 
prieštarauja Tarybos reglamente (EB) Nr. 44/20011 (Briuselio I reglamentas) nustatytiems 
principams. Todėl, jo nuomone, Vokietijos teismuose taikant 18 straipsnio 2 dalį pažeidžiama 
ES teisė. Be to, peticijos pateikėjas laikosi nuomonės, kad Vokietijos teismas pažeidė jo teises 
pagal Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 1, 6 ir 8 straipsnius, 21 straipsnio 2 dalį, 
41 straipsnį ir 47 straipsnio 1 bei 2 dalis ir pagal Europos žmogaus teisių konvencijos 6, 8, 13 
ir 14 straipsnius.

Komisijos pastabos

Komisija išnagrinėjo peticijos pateikėjo pradinę peticiją ir papildomus dokumentus, pateiktus 
Peticijų komitetui 2010 m liepos 22 d. Be to, peticijos pateikėjas 2010 m. vasario 22 d. ir 
balandžio 8 d. Komisijai pateikė du skundus, kuriuose aprašomos tokios pat problemos kaip ir 
jo peticijoje. 

Peticijos pateikėjo pateiktuose dokumentuose nėra duomenų, rodančių, kad Vokietijos teismas 
pažeidė ES teisę. Visų pirma nėra aiškių duomenų, rodančių, kad Vokietijos teismas 
netinkamai taikė Briuselio I reglamentą ar kad Vokietijos civilinio kodekso įvadinio akto 
18 straipsnio 2 dalis prieštarauja ES teisei. 

Svarstant peticijos pateikėjo skundą, kad Vokietijos teismas neturėjo jurisdikcijos nagrinėti jo 
žmonos prašymą dėl išlaikymo, pagal 2008 m. lapkričio 11 d. sprendimą nėra aišku, kuo 
grindžiama Amtsgericht Bergheim jurisdikcija. 

Briuselio I reglamento 5 straipsnio 2 dalyje nurodoma, kad byla dėl išlaikymo gali būti iškelta 
kreditoriaus nuolatinės gyvenamosios vietos arba gyvenamosios vietos teismuose arba, jeigu 
tokia byla yra susijusi su byla dėl asmens statuso, teisme, kuris pagal jam taikomą teisę turi 
jurisdikciją nagrinėti minėtas bylas, jeigu tokia jurisdikcija nėra pagrįsta vien tik vienos iš 
šalių pilietybe. 

Pagal Briuselio I reglamento 59 straipsnio 1 dalį teismas, norėdamas nustatyti, ar šalies 
nuolatinė gyvenamoji vieta yra valstybėje narėje, kurios teismuose yra iškelta byla, taiko savo 
vidaus teisę. Nacionalinis teismas nusprendžia, kur yra išlaikymo kreditoriaus nuolatinė 
gyvenamoji vieta arba gyvenamoji vieta, atsižvelgdamas į visas konkrečias kiekvienos bylos 
aplinkybes. Komisija neturi galių įvertinti faktinių bylos aplinkybių, kuriomis remdamasis 
valstybės narės teismas pritaikė jurisdikciją ir priėmė sprendimą.

Vis dėlto aišku, kad Amtsgericht Bergheim jurisdikcija nebuvo pagrįsta Vokietijos civilinio 
kodekso įvadinio akto 18 straipsnio 2 dalimi. 18 straipsnio 2 dalyje ne apibrėžiama, kokiais 
atvejais teismas gali nagrinėti išlaikymo prašymą, bet reglamentuojama teisė, taikoma 
išlaikymo prašymui, kai teismas prisiima jurisdikciją. Briuselio I reglamente iš esmės 
kalbama apie jurisdikcijos taisykles ir teismo sprendimų pripažinimą bei vykdymą. Į jo 

                                               
1 2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir 

teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (OL L 12, 
2001 1 16, p. 1).
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reglamentavimo sritį nepatenka teisės taikymo klausimai. Todėl Vokietijos civilinio kodekso 
įvadinio akto 18 straipsnio 2 dalyje nurodyta taikytinos teisės taisyklė ir Briuselio I 
reglamentas yra suderinami. Be to, 18 straipsnio 2 dalis atitinka 1973 m. Hagos konvencijos 
dėl sprendimų, susijusių su išlaikymo pareigomis, pripažinimo ir vykdymo, kurios dalyvės yra 
Vokietija ir Italija, 6 straipsnį.

Be to, pažymėtina, kad net jei Vokietijos teismas šioje byloje netinkamai pritaikė jurisdikciją, 
galutinis rezultatas dėl peticijos pateikėjo pareigos mokėti išlaikymą tikėtinai būtų buvęs toks 
pat, atsižvelgiant į tai, kad Italijos teismai taip pat būtų turėję vadovautis taisyklėmis, 
įtvirtintomis 1973 m. Hagos konvencijoje dėl sprendimų, susijusių su išlaikymo pareigomis, 
pripažinimo ir vykdymo. 

Dėl tariamo Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 1, 6 ir 8 straipsnių, 21 straipsnio 2 
dalies, 41 straipsnio ir 47 straipsnio 1 bei 2 dalių pažeidimo reikia sutikti, kad Europos 
Sąjungos sutarties 6 straipsnio 1 dalyje Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijai 
suteikiama ta pati teisinė galia kaip ir Sutartims. Vis dėlto pagal Europos Sąjungos sutartį ir 
Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo Komisija neturi bendrosios kompetencijos imtis 
veiksmų dėl pavienių tariamų žmogaus teisių pažeidimų atvejų. Pagal ES pagrindinių teisių 
chartijos 51 straipsnio 1 dalies pirmą sakinį Chartijos nuostatos skirtos Sąjungos 
institucijoms, įstaigoms ir organams, tinkamai atsižvelgiant į subsidiarumo principą, bei 
valstybėms narėms tais atvejais, kai šios įgyvendina Europos Sąjungos teisę. Taigi Komisija 
gali imtis veiksmų tik tuomet, jei ES teisės problema kyla įgyvendinant ES teisę valstybėse 
narėse. Atsižvelgiant į tai nėra aišku, kaip, peticijos pateikėjo nuomone, Amtsgericht 
Bergheim pažeidė Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 1, 6 ir 8 straipsnius, 21 
straipsnio 2 dalį, 41 straipsnį ir 47 straipsnio 1 bei 2 dalis. Jei peticijos pateikėjas laikosi 
nuomonės, kad pačiu teismo sprendimu dėl išlaikymo pažeidžiamos atitinkamos Chartijos 
nuostatos, svarbu pažymėti, kad šis teismo sprendimas priimtas taikant esmines Vokietijos 
šeimos teisės nuostatas, o ne ES teisę, todėl Pagrindinių teisių chartija šiuo atveju netaikytina. 

Peticijos pateikėjas taip pat mano, kad pažeistos jo pagrindinės teisės pagal Europos žmogaus 
teisių konvencijos 6, 8, 13 ir 14 straipsnius, todėl jis gali pateikti skundą Europos Tarybos 
Europos Žmogaus Teisių Teismui po to, kai bus išnaudotos visos vidaus teisinės priemonės.

Išvada

Atsižvelgdama į išdėstytas pastabas Komisija negali nagrinėti peticijos pateikėjo atvejo.“


