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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0629/2010 af Barbara Philippe, tysk og fransk statsborger, om hendes 
personlige situation

1. Sammendrag

Andrageren henviser til de problemer, hun er blevet udsat for efter sin skilsmisse. Den 
ansvarlige tyske domstol har dømt hende til at betale sin tidligere ægtefælle, der er fransk 
statsborger, et månedligt beløb på 700 euro i pensionsrettigheder, hvilket betyder, at denne får 
større månedlig indtægt end hun selv. Andrageren mener heller ikke, at domstolen har taget 
tilstrækkeligt hensyn til hendes fysiske handicap, og hun påpeger, at hun, hvis hun var blevet 
skilt efter fransk skilsmisselovgivning, havde været bedre stillet. Hun anmoder derfor Europa-
Parlamentet om at tage hendes sag op. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 8. oktober 2010). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 13. januar 2011.

"Andrageren, som er tysk/fransk statsborger, oplyser Udvalget for Andragender om sine 
personlige vanskeligheder som følge af hendes skilsmisse fra sin mand, som er fransk 
statsborger. Andrageren mener, at hun stilles i en ugunstig situation som følge af en række 
beslutninger truffet af den tyske domstol, hvor hun anmodede om skilsmisse.
For det første mener hun, at den tyske domstol burde have anvendt fransk lovgivning frem for 
tysk lovgivning i forbindelse med hendes skilsmisse. Hun hævder endvidere, at kravet om at 
betale et vist månedligt beløb til hendes mand som fastsat af den tyske domstol igen burde 
have været behandlet i henhold til fransk lovgivning og ikke tysk lovgivning, idet førstnævnte 
ville have været mere fordelagtigt for hende. Hvad angår ordningerne om 
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pensionsomkostningsdeling ved skilsmisse ("Versorgungsausgleich"), klager hun over, at den 
tyske domstol ikke har taget højde for alle hendes mands pensionsrettigheder. Ifølge hende 
har den tyske domstol helt overordnet i forbindelse med beslutningen ikke taget tilstrækkeligt 
højde for hendes fysiske handicap. Endelig hævder andrageren, at hendes tidligere mand 
aldrig indfriede sine økonomiske forpligtelser over for sin datter, men indrømmer, at disse 
krav aldrig er blevet retsforfulgt.

Der er intet i det af andrageren fremsendte, som tyder på, at den tyske domstol har overtrådt 
EU-lovgivningen. 

Det fremgår ikke tydeligt af andragerens beskrivelse af den tyske domstols afgørelse, hvorvidt 
andragerens forpligtelse til at betale et vist månedligt beløb til manden vedrører underhold 
eller en ordning om pensionsomkostningsdeling ved skilsmisse. Dette er dog underordnet i 
forbindelse med vurderingen af andragerens sag, idet der p.t. ikke eksisterer nogen relevant 
EU-lovgivning, som finder anvendelse på nogen af tilfældene.

EU-lovgivningen regulerer domstolenes kompetence i medlemsstaterne i EU vedrørende 
skilsmissespørgsmål1 og i sager om underholdsbidrag2. Beslutninger truffet af disse domstole 
vil blive anerkendt og håndhævet i andre medlemsstater i EU på grundlag af de regler, der er 
fastsat i ovennævnte bestemmelser.

EU-lovgivningen i sin nuværende form regulerer ikke den lovgivning, der finder anvendelse 
på skilsmisse3, underholdsforpligtelser4 eller ordninger om pensionsomkostningsdeling ved 
skilsmisse. Indtil i dag anvender domstolene i medlemsstaterne de nationale lovvalgsregler og 
de internationale aftaler på området. 

Derudover er det den nationale materielle ret, som fastsætter, om 
pensionsomkostningsdelingen ved skilsmisse overhovedet gælder, og, hvis ja, hvilke 
betingelser og regler der gælder ved en sådan ordning. Den nationale materielle ret fastsætter 
ligeledes betingelserne og reglerne vedrørende underholdsbidrag mellem tidligere ægtefæller 
og underholdsbidrag til børn. Som følge heraf afviger reglerne om 
pensionsomkostningsdeling, såfremt de finder anvendelse, og underholdsforpligtelser fra 
medlemsstat til medlemsstat.

Kommissionen kan kun gribe ind, såfremt der er blevet identificeret en overtrædelse af EU-
lovgivningen. På baggrund af andragerens oplysninger synes der ikke at foreligge en sådan 
overtrædelse i hendes tilfælde. Det er op til de nationale domstole at fastsætte den gældende 
lovgivning ved skilsmisse, underholdsforpligtelser og ordninger om 
                                               
1 Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003 af 27. november 2003 om kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse 
af retsafgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar, EUT L 338, 23.12.2003, s. 1.
2 Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 af 22. december 2000 om retternes kompetence og om anerkendelse og 
fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område, EFT L 12, 16.1.2001, s. 1.
3 Der findes dog et forslag fra Kommissionen til Rådets forordning (EU) om indførelse af et forstærket samarbejde 
om lovvalgsreglerne i forbindelse med skilsmisse og separation (KOM(2010) 105 endelig/2), som pt. behandles af Europa-
Parlamentet og Rådet.
4 Rådets forordning (EF) nr. 4/2009 af 18. december 2009 om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af 
retsafgørelser og samarbejde vedrørende underholdspligt, EUT L 7, 10.1.2009, s. 1, fastsætter den lovgivning, der finder 
anvendelse på underholdspligt i henhold til Haagerprotokollen af 23. november 2007 om, hvilken lov der finder anvendelse 
på underholdspligt, i medlemsstaterne bundet af dette instrument, dvs. alle medlemsstater, dog ikke Danmark og 
Storbritannien. Denne forordning træder dog først i kraft den 18. juni 2011.
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pensionsomkostningsdeling ved skilsmisse og derefter anvende den relevante materielle 
nationale ret.

Andrageren bør således gå videre med sagen på nationalt niveau. Når hun har udtømt alle 
nationale ankemuligheder, henvises hun til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Konklusion

Kommissionen mener i lyset af ovenstående, at andragendet ikke er baseret på EU-
lovgivning, og kan ikke gribe ind i andragerens sag."


