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Комисия по петиции

13.1.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0629/2010 , внесена от Barbara Philippe, с германско и френско 
гражданство, относно нейното лично положение

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията насочва вниманието към проблемите, с които се е 
сблъскала след своя развод. Отговорният германски съд я е осъдил да изплаща на своя 
бивш съпруг, който е френски гражданин, месечна сума от 700 евро под формата на 
пенсионни права, в резултат на което той получава по-голям месечен доход от самата 
нея. Вносителката не счита, че съдът е обърнал достатъчно внимание на нейните 
физически увреждания и посочва, че ако се е развела съгласно френското 
бракоразводно право, е щяла да бъде в по-благоприятно положение. В съответствие с 
това вносителката моли Европейския парламент да разгледа нейния случай. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 8 октомври 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 13 януари 2011 г.

Вносителката на петицията, с германско и френско гражданство, насочва вниманието 
на комисията по петиции към проблемите си в резултат на развода ѝ с нейния съпруг, 
който е френски гражданин. Вносителката счита, че е поставена в неизгодно положение 
от няколко решения на германския съд, в който е подала молба за развод. На първо 
място, тя счита, че германският съд би следвало да приложи френското, а не 
германското право при разглеждането на бракоразводното ѝ дело. Освен това, тя 
твърди, че задължението да плаща на съпруга си определена сума пари на месец, 
наложено ѝ от германския съд, е следвало също да се урежда от френското 
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законодателство, а не от германското, тъй като първото би било по-благоприятно за 
нея. По отношение на изравняването на пенсионните права при развод 
(„Versorgungsausgleich“), тя възразява срещу факта, че германският съд не е взел 
предвид пълните пенсионни права на съпруга ѝ. Според нея при вземането на 
решението си германският съд не е взел под внимание в достатъчна степен нейните 
физически увреждания. Накрая, вносителката на петицията твърди, че бившият ѝ 
съпруг така и не е изпълнил финансовите си задължения към дъщеря си, но признава, 
че никога не е предявявала съдебен иск по този въпрос.

Нищо в предоставената от вносителката на петицията информация не предполага, че 
правото на ЕС е нарушено от германския съд. 

От описанието на решението на германския съд, направено от вносителката, не става 
ясно дали нейното задължение да плаща на съпруга си месечна сума в определен 
размер е свързано с издръжка или с изравняване на пенсионни права при развод. Но 
това няма отношение към извършването на оценка на случая на вносителката, тъй като 
понастоящем няма приложимо законодателство на ЕС по никой от тези въпроси.

Правото на ЕС урежда компетентността на съдилищата на държавите-членки на 
Европейския съюз по въпросите на развода1 и по въпроси, свързани със задълженията 
за издръжка2. Съдебно решение, издадено от тези съдилища, се признава и прилага във 
всяка държава-членка на Европейския съюз въз основа на изложените в 
гореспоменатите регламенти правила.

Понастоящем действащото право на ЕС не урежда законите, приложими към развода3, 
задълженията за издръжка4 или изравняването на пенсионните права при развод. До 
този момент, в тези области съдилищата на държавите-членки са прилагали 
националните правила срещу стълкновение на закона и международните споразумения. 
                                               
1 Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета от 27 ноември 2003 година относно 

компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни 
дела и делата, свързани с родителската отговорност, ОВ L 338, 23.12.2003 г., стр. 
1.

2 Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 г. относно 
компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по 
граждански и търговски дела, OВ L 12, 16.1.2001 г., стр. 1.

3 Въпреки това съществува предложение на Комисията за Регламент (ЕС) на Съвета 
относно осъществяването на засилено сътрудничество в областта на приложимото 
право при развод и законна раздяла (COM(2010) 105 окончателен/2), което в 
момента се разглежда от Европейския парламент и от Съвета.

4 Регламент (ЕО) № 4/2009 на Съвета от 18 декември 2009 г .  относно 
компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на съдебни 
решения и сътрудничеството по въпроси, свързани със задължения за издръжка, 
OВ L 7, 10.1.2009 г., стр. 1 , предвижда, че приложимото право при задължения за 
издръжка се определя в съответствие с Хагския протокол за приложимото право 
при задължения за издръжка от 23 ноември 2007 г. в държавите-членки, обвързани 
от този инструмент, т.е. всички държави-членки освен Дания и Обединеното 
кралство. Но този регламент ще влезе в сила чак на 18 юни 2011 г.
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Освен това националното материално право решава дали изобщо да има изравняване на 
пенсионните права при развод и ако случаят е такъв, при какви условия и правила да се 
извърши. Националното материално право определя и условията и правилата за 
плащане на издръжка на бивши съпрузи и задълженията за издръжка към децата. 
Поради това правилата за изравняване на пенсионните права, ако са приложими, и 
задълженията за издръжка, са различни в различните държави-членки.

Европейската комисия може да се намесва единствено в случай на нарушение на 
правото на ЕС. От предоставената от вносителката на петицията информация, няма 
доказателства за такова нарушение в нейния случай. Националните съдилища са тези, 
които решават кое е приложимото законодателство по отношение на разводи, 
задължения за издръжка и изравняване на пенсионните права и след това прилагат 
съответното национално материално право.

Съответно вносителката следва да потърси механизми за съдебна защита на 
национално равнище. След тяхното изчерпване тя би могла да обмисли възможността 
да отнесе въпроса до Европейския съд по правата на човека.

Заключение

С оглед на горепосоченото Комисията счита, че петицията не се основава на правото на 
ЕС и тя не може да се намеси в случая на вносителката на петицията.


