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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0396/2010, adresată de Domenico Lamanna Di Salvo, de cetățenie 
italiană, privind pretinsa încălcare a legislației UE de către codul civil german cu 
privire la pensia alimentară

1. Rezumatul petiției

Petiționarul pretinde că dispozițiile codului civil german referitoare la plata pensiei alimentare 
[BGBEG, articolul 18 alineatul (2)], care prevăd că legislația germană prevalează în cazurile 
în care legea din țara de reședință sau dubla cetățenie nu se aplică, este în contradicție cu 
Carta drepturilor fundamentale și, de asemenea, cu Regulamentul (CE) nr. 44/2001 privind 
competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 7 iulie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 10 noiembrie 2010

Petiția

La 19 noiembrie 2009, Amtsgericht Bergheim (Tribunalul Cantonal din Bergheim) din 
Germania a hotărât că petiționarul, cetățean italian, trebuie să plătească o pensie alimentară 
soției lui și fiicei adoptive a acestuia. De asemenea, instanța germană în cauză a refuzat să se 
conformeze cererii de anulare a hotărârii privind acordarea unei pensii alimentare soției 
petiționarului și fiicei adoptive a acestuia în urma presupusei reconcilieri a soților, deoarece 
instanța nu a putut constata niciun interes legitim pentru a acționa în acest sens, având în 
vedere că, în temeiul dreptului procedural civil din Germania, decizia de executare a unei 
hotărâri civile este, în întregime, la latitudinea beneficiarului hotărârii. Prin prezenta petiție, 
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petiționarul susține că articolul 18 alineatul (2) din actul introductiv la codul civil german este 
incompatibil cu principiile stipulate în Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului1

(„Regulamentul Bruxelles I”). Astfel, în opinia sa, aplicarea articolului 18 alineatul (2) de 
către instanțele germane încalcă dreptul comunitar. De asemenea, petiționarul consideră că 
instanța germană a încălcat drepturile sale conferite de articolele 1, 6, 8, 21 alineatul (2), 41 și 
47 alineatele (1) și (2) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, precum și 
articolele 6, 8, 13 și 14 din Convenția europeană a drepturilor omului.

Observațiile Comisiei

Comisia a examinat petiția inițială a petiționarului și documentele ulterioare trimise Comisiei 
pentru petiții la 22 iulie 2010. În plus, există două plângeri ale petiționarului din 22 februarie 
2010, respectiv 8 aprilie 2010, care se referă la aceleași aspecte semnalate în petiție. 

Niciunul din documentele transmise de petiționar nu sugerează faptul că ar fi vorba de o 
încălcare a dreptului comunitar de către instanța germană. În special, nu există indicii clare 
care să ateste că instanța germană a aplicat în mod incorect Regulamentul Bruxelles I sau că 
articolul 18 alineatul (2) din actul introductiv la codul civil german este incompatibil cu 
dreptul comunitar. 

În ceea ce privește reclamația petiționarului că instanța germană nu ar fi fost competentă să se 
pronunțe cu privire la cererea soției sale de acordare a pensiei alimentare, din hotărârea 
pronunțată la 11 noiembrie 2008 nu reiese în mod clar temeiul juridic pentru competența 
asumată de Amtsgericht Bergheim. 

Articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul Bruxelles I prevede că, în materia obligației de 
întreținere, competența revine instanțelor de la locul unde creditorul obligației de întreținere 
este domiciliat sau își are reședința obișnuită sau, în cazul unei cereri accesorii unei acțiuni 
referitoare la starea persoanelor, instanței competente conform legii forului competent să 
instrumenteze cauza, cu excepția cazului în care competența se întemeiază exclusiv pe 
naționalitatea uneia dintre părți. 

În conformitate cu articolul 59 alineatul (1) din Regulamentul Bruxelles I, pentru a determina 
dacă o parte își are domiciliul pe teritoriul statului membru ale cărui instanțe sunt sesizate, 
acestea aplică legislația internă. Instanța națională este cea care trebuie să stabilească 
domiciliul sau reședința obișnuită a creditorului obligației de întreținere, ținând seama de toate 
circumstanțele specifice fiecărui caz în parte. Nu intră în competențele Comisiei să verifice 
elementele de fapt ale unei cauze pe baza cărora instanța unui stat membru și-a asumat 
competența și a pronunțat o hotărâre.

Cu toate acestea, este clar că Amtsgericht Bergheim nu și-a întemeiat competența pe articolul 
18 alineatul (2) din actul introductiv la codul civil german. Articolul 18 alineatul (2) nu se 
referă la competența instanțelor pentru a se pronunța cu privire la obligațiile de întreținere, ci 

                                               
1 Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000 privind 

competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și 
comercială (JO L 12, 16.1.2001, p. 1).
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reglementează normele legale aplicabile unei cereri de întreținere ulterior asumării 
competenței de către o instanță. Regulamentul Bruxelles I se referă, în esență, la normele de 
competență judiciară, precum și la recunoașterea și executarea hotărârilor. Problemele legate 
de legislația aplicabilă nu intră în sfera de aplicare a regulamentului. Prin urmare, nu poate fi 
vorba de vreo incompatibilitate între normele legale aplicabile prevăzute la articolul 18 
alineatul (2) din actul introductiv la codul civil german și Regulamentul Bruxelles I. Mai 
mult, articolul 18 alineatul (2) corespunde articolului 6 din Convenția de la Haga din 1973 
referitor la legea aplicabilă obligațiilor de întreținere, la care este parte atât Germania, cât și 
Italia.

De asemenea, trebuie menționat că, chiar dacă instanța germană și-ar fi asumat în mod eronat 
competența în cauza respectivă, hotărârea finală privind obligația petiționarului de a plăti 
pensia alimentară ar fi putut foarte bine să fie aceeași, având în vedere că instanțele italiene ar 
fi trebuit să aplice și ele normele prevăzute de Convenția de la Haga referitoare la legea 
aplicabilă obligațiilor de întreținere. 

În ceea ce privește presupusa încălcare a articolelor 1, 6, 8, 21 alineatul (2), 41 și 47 alineatele 
(1) și (2) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, este adevărat că articolul 6 
alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană conferă Cartei drepturilor fundamentale 
a Uniunii Europene aceeași valoare juridică ca cea a tratatelor. Cu toate acestea, în temeiul 
Tratatului privind Uniunea Europeană și al Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene, 
Comisia Europeană nu are competențe generale de a interveni în cazuri individuale de 
presupuse încălcări ale drepturilor fundamentale. În conformitate cu articolul 51 alineatul (1) 
prima teză din Cartă, dispozițiile cartei se adresează instituțiilor, organelor, oficiilor și 
agențiilor Uniunii, cu respectarea principiului subsidiarității, precum și statelor membre 
numai în cazul în care acestea pun în aplicare dreptul Uniunii. Prin urmare, Comisia poate 
acționa doar în situațiile în care apar aspecte care țin de dreptul Uniunii în momentul aplicării 
acestuia de către statele membre. În contextul dat, nu reiese clar modul în care petiționarul 
consideră că Amtsgericht Bergheim a încălcat articolele 1, 6, 8, 21 alineatul (2), 41 și 47 
alineatele (1) și (2) din Carta drepturilor fundamentale. În cazul în care petiționarul consideră 
că hotărârea în sine de stabilire a obligației de întreținere încalcă dispozițiile aplicabile din 
Cartă, trebuie menționat că hotărârea se întemeiază pe aplicarea dreptului material german al 
familiei și nu pe dreptul Uniunii, prin urmare, Carta drepturilor fundamentale nu este 
aplicabilă. 

Deoarece petiționarul consideră că i s-au încălcat, de asemenea, drepturile fundamentale 
conferite prin articolele 6, 8, 13 și 14 din Convenția europeană a drepturilor omului, acesta 
poate sesiza Curtea Europeană a Drepturilor Omului de pe lângă Consiliul Europei, după ce a 
epuizat toate căile de recurs la nivel intern.

Concluzie

În lumina celor de mai sus, Comisia nu este în măsură să intervină în cazul prezentat de 
petiționar.


