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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0396/2010, którą złożył Domenico Lamanna Di Salvo (Włochy) 
w sprawie rzekomej niezgodności z prawodawstwem UE przepisów niemieckiego 
kodeksu cywilnego dotyczących alimentów

1. Streszczenie petycji

Składający petycję twierdzi, że przepisy niemieckiego kodeksu cywilnego dotyczące płacenia 
alimentów (BGBEG art. 18 ust. 2), zgodnie z którymi niemieckie prawo jest nadrzędne, jeśli 
nie można zastosować prawa państwa rzeczywistego zamieszkania lub uznać podwójnego 
obywatelstwa, stoją w sprzeczności z kartą praw podstawowych oraz z rozporządzeniem 
nr 44/2001/WE w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania 
w sprawach cywilnych i handlowych.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 7 lipca 2010 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 10 listopada 2010 r.

Petycja

W dniu 19 listopada 2009 r. Sąd Rejonowy w Bergheim (Amtsgericht Bergheim) 
w Niemczech nakazał składającemu petycję, obywatelowi Włoch, wypłatę alimentów na
rzecz jego żony i adopcyjnej córki. Ponadto rzeczony niemiecki sąd odmówił uwzględnienia 
wniosku o unieważnienie decyzji nakazujących wypłatę alimentów dla żony i adopcyjnej 
córki składającego petycję po rzekomym pogodzeniu się małżonków, jako że sąd nie był 
w stanie doszukać się jakiegokolwiek prawnie uzasadnionego interesu w takim postępowaniu, 
przy uwzględnieniu, że w świetle niemieckiego kodeksu postępowania cywilnego decyzja 
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o wykonaniu lub niewykonaniu orzeczenia w sprawie cywilnej pozostawiona jest wyłącznie 
beneficjentowi tegoż orzeczenia. W przedmiotowej petycji składający petycję twierdzi, że 
art. 18 ust. 2 ustawy wprowadzającej niemiecki kodeks cywilny jest niezgodny z zasadami 
zawartymi w rozporządzeniu Rady (WE) nr 44/20011(„rozporządzenie Bruksela I”). Dlatego 
też, jego zdaniem, stosowanie art. 18 ust. 2 przez niemieckie sądy jest niezgodne z prawem 
UE. Ponadto w opinii składającego petycję niemiecki sąd naruszył jego prawa wynikające 
z art. 1, 6, 8, 21 ust. 2, 41 i 47 ust. 1 i 2 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej oraz 
z art. 6, 8, 13 i 14 europejskiej konwencji praw człowieka.

Uwagi Komisji

Komisja rozpatrzyła pierwotną petycję składającego oraz dodatkowe dokumenty 
przedstawione Komisji Petycji w dniu 22 lipca 2010 r. Dodatkowo składający petycję wniósł 
do Komisji dwie skargi opatrzone datą 22 lutego 2010 r. i 8 kwietnia 2010, które dotyczyły 
tych samych kwestii, co przedmiotowa petycja. 

Na podstawie dokumentów złożonych przez składającego petycję nic nie wskazuje na to, że 
niemiecki sąd naruszył prawo UE. W szczególności nie określono wyraźnie, że niemiecki sąd 
w sposób nieprawidłowy stosował przepisy rozporządzenia Bruksela I, ani że art. 18 ust. 2 
ustawy wprowadzającej niemiecki kodeks cywilny jest sprzeczny z prawem UE. 

Jeśli chodzi o zarzucany przez składającego petycję brak właściwości niemieckiego sądu do 
rozpatrzenia wniosku jego żony o alimenty, z decyzji z dnia 11 listopada 2008 r. nie wynika 
jasno, na jakiej podstawie Amtsgericht Bergheim oparł swoją właściwość. 

Art. 5 ust. 2 rozporządzenia Bruksela I przewiduje, że w sprawach alimentacyjnych 
właściwość posiadają sądy miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu uprawnionego do 
alimentów, albo – w przypadku, gdy sprawa alimentacyjna jest rozpoznawana łącznie ze 
sprawą dotyczącą stanu cywilnego – sądy, które zgodnie z własnym prawem krajowym 
posiadają właściwość do rozpoznania tej sprawy, chyba że właściwość ta opiera się jedynie na 
obywatelstwie jednej ze stron. 

Zgodnie z art. 59 ust. 1 rozporządzenia Bruksela I, aby ustalić, czy strona ma miejsce 
zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego, którego sądy rozpoznają sprawę, sąd 
stosuje swoje prawo. To sądy krajowe określają miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu 
uprawnionego do alimentów, uwzględniając wszystkie okoliczności w każdym 
indywidualnym przypadku. Komisja nie posiada uprawnień, aby zweryfikować faktyczne 
okoliczności sprawy, na których podstawie sąd państwa członkowskiego uznał swoją 
właściwość i wydał orzeczenie.

Niemniej oczywiste jest, że Amtsgericht Bergheim nie opierał swojej właściwości na art. 18 
ust. 2 ustawy wprowadzającej niemiecki kodeks cywilny. Art. 18 ust. 2 nie określa, które sądy 
mogą rozpoznawać wniosek o alimenty, ale reguluje prawo właściwe dla rozpoznania 
roszczenia alimentacyjnego już po domniemaniu właściwości przez dany sąd. Zasadniczo to 

                                               
1 Rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania 

orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych, Dz.U. L 12 z 16.1.2001, 
s. 1.
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rozporządzenie Bruksela I dotyczy kwestii ustalenia właściwości sądu oraz uznawania 
i wykonywania orzeczeń. Kwestie dotyczące prawa właściwego nie wchodzą w zakres jego 
stosowania. Dlatego nie można mówić o kompatybilności między zasadą prawa właściwego 
określoną w art. 18 ust. 2 ustawy wprowadzającej niemiecki kodeks cywilny a przepisami 
rozporządzenia Bruksela I. Ponadto art. 18 ust. 2 odpowiada art. 6 Konwencji haskiej 
z 1973 r. o prawie właściwym dla zobowiązań alimentacyjnych, której stroną są zarówno 
Niemcy, jak i Włochy.

Należy także zauważyć, że nawet jeśli niemiecki sąd błędnie przyjął właściwość w tej 
sprawie, końcowy rezultat dotyczący zobowiązania składającego petycję do zapłaty 
alimentów mógłby równie dobrze być taki sam, gdyby włoskie sądy musiały również 
stosować zasady zawarte w Konwencji haskiej z 1973 r. o prawie właściwym dla zobowiązań 
alimentacyjnych. 

Jeśli chodzi o rzekome naruszenie art. 1, 6, 8, 21 ust. 2, 41 i 47 ust. 1 i 2 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej, na mocy art. 6 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej 
rzeczywiście przyznaje się Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej taką samą moc 
prawną, jak Traktatom. Jednak na podstawie Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Komisja nie posiada uprawnień ogólnych do 
podejmowania działań w indywidualnych przypadkach domniemanego naruszania praw 
podstawowych. Zgodnie z art. 51 ust. 1, czyli pierwszym zdaniem karty, jej postanowienia 
mają zastosowanie do instytucji, organów i jednostek organizacyjnych Unii przy 
poszanowaniu zasady pomocniczości oraz do państw członkowskich wyłącznie w zakresie, 
w jakim wdrażają one prawo Unii. Stosownie do powyższego Komisja może podjąć działanie 
tylko wtedy, gdy powstaje problem dotyczący prawa UE podczas wdrażania tego prawa przez 
państwa członkowskie. W tym kontekście nie jest jasne, w jaki sposób składający petycję 
uznaje, że Amtsgericht Bergheim naruszył art. 1, 6, 8, 21 ust. 2, 41 i 47 ust. 1 i 2 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej. Jeśli składający petycję uważa, że samo orzeczenie 
w sprawie alimentów narusza odnośne postanowienia karty, należy zauważyć, że orzeczenie 
to opiera się na stosowaniu niemieckiego prawa materialnego rodzinnego, a nie prawa UE, i 
w związku z tym karta praw podstawowych nie znajduje zastosowania. 

Jeżeli składający petycję uważa, że doszło do naruszenia któregokolwiek z jego praw 
podstawowych wynikających z art. 6, 8, 13 i 14 europejskiej konwencji o ochronie praw 
człowieka, może wnieść skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Rady Europy 
po wyczerpaniu wszystkich innych środków prawnych przysługujących mu na mocy prawa 
krajowego.

Wnioski

W świetle powyższego Komisja nie jest w stanie interweniować w sprawie składającego 
petycję.


