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1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα περιγράφει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει από την έκδοση του διαζυγίου 
της και μετά. Το αρμόδιο γερμανικό δικαστήριο διέταξε την αναφέρουσα να καταβάλλει στον 
πρώην σύζυγό της, γάλλο υπήκοο, μηνιαίο ποσό ύψους 700 ευρώ σε συνταξιοδοτικά 
δικαιώματα, κάτι το οποίο σημαίνει ότι ο πρώην σύζυγός της λαμβάνει υψηλότερο μηναίο 
εισόδημα από την ίδια την αναφέρουσα. Η αναφέρουσα θεωρεί επίσης ότι το δικαστήριο δεν 
έλαβε επαρκώς υπόψη τη σωματική της αναπηρία και επισημαίνει ότι, εάν είχε λάβει το 
διαζύγιο δυνάμει της γαλλικής νομοθεσίας περί διαζυγίων, θα βρισκόταν σε καλύτερη θέση. 
Ως εκ τούτου, ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επιληφθεί της υπόθεσής της. 

2. Παραδεκτό της αίτησης

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 8 Οκτωβρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 13 Ιανουαρίου 2011.

Η αναφέρουσα, γερμανικής και γαλλικής ιθαγένειας, θέτει υπόψη της Επιτροπής Αναφορών 
τις προσωπικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει λόγω του ότι χώρισε με τον σύζυγό της, που 
είναι γάλλος υπήκοος. Η αναφέρουσα είναι της άποψης ότι περιήλθε σε μειονεκτική θέση 
ύστερα από διάφορες αποφάσεις του γερμανικού δικαστηρίου στο οποίο προσέφυγε για την 
έκδοση διαζυγίου. Καταρχάς, υποστηρίζει ότι το γερμανικό δικαστήριο θα έπρεπε να είχε 
εφαρμόσει τη γαλλική νομοθεσία αντί της γερμανικής νομοθεσίας ως προς το διαζύγιό της. 
Επίσης, υποστηρίζει ότι η υποχρέωση να καταβάλλει στον σύζυγό της σε μηνιαία βάση ένα 
ορισμένο ποσό που της επέβαλε το γερμανικό δικαστήριο θα έπρεπε πάλι να διέπεται από τη 
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γαλλική νομοθεσία και όχι από τη γερμανική, καθώς η πρώτη είναι πιο συμφέρουσα για 
εκείνη. Σε σχέση με τις ρυθμίσεις του διαζυγίου για τον επιμερισμό της σύνταξης 
(«Versorgungsausgleich»), καταγγέλλει ότι το γερμανικό δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη όλα τα 
συνταξιοδοτικά δικαιώματα του συζύγου της. Γενικά, κατά την άποψή της, το γερμανικό 
δικαστήριο δεν έλαβε επαρκώς υπόψη τη σωματική της αναπηρία όταν κατέληξε στις 
αποφάσεις του. Τέλος, η αναφέρουσα υποστηρίζει ότι ο πρώην σύζυγός της δεν εκπλήρωνε 
ποτέ τις οικονομικές του υποχρεώσεις απέναντι στην κόρη του, αν και παραδέχεται ότι 
ουδέποτε προσέφυγε στο δικαστήριο για τους ισχυρισμούς αυτούς.

Τίποτα στους ισχυρισμούς της αναφέρουσας δεν υποδεικνύει ότι το γερμανικό δικαστήριο 
έχει παραβιάσει το δίκαιο της ΕΕ. 

Από την περιγραφή της αναφέρουσας για τις αποφάσεις του γερμανικού δικαστηρίου δεν 
καθίσταται σαφές αν η υποχρέωση της αναφέρουσας να καταβάλλει στον σύζυγό της ένα 
συγκεκριμένο ποσό σε μηνιαία βάση έχει σχέση με τη συντήρηση ή με μια ρύθμιση του 
διαζυγίου για τον επιμερισμό της σύνταξης. Ωστόσο, το στοιχείο αυτό είναι επουσιώδες για 
την αξιολόγηση της υπόθεσης της αναφέρουσας, καθώς δεν υπάρχουν επί του παρόντος 
σχετικοί κανόνες στο δίκαιο της ΕΕ που να ισχύουν για κάποιο από τα δύο αυτά ζητήματα.

Το δίκαιο της ΕΕ διέπει τη δικαιοδοσία των δικαστηρίων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης σε ζητήματα διαζυγίου1 και σε ζητήματα που αφορούν τις υποχρεώσεις 
συντήρησης2. Η απόφαση που εκδίδεται από τα δικαστήρια αυτά θα αναγνωρίζεται και θα 
εκτελείται σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος βάσει των κανόνων που ορίζονται στον 
προαναφερθέντα κανονισμό.

Το δίκαιο της ΕΕ όπως ισχύει επί του παρόντος δεν διέπει το εφαρμοστέο δίκαιο στο 
διαζύγιο3, στις υποχρεώσεις συντήρησης4 ή στις ρυθμίσεις διαζυγίου για τον επιμερισμό της 
σύνταξης. Μέχρι σήμερα, σε αυτούς τους τομείς, τα δικαστήρια των κρατών μελών 
εφαρμόζουν κανόνες ιδιωτικού διεθνούς δίκαιου και διεθνείς συμφωνίες. 
                                               
1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2003, για τη 

διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές 
και διαφορές γονικής μέριμνας (ΕΕ L 338 της 23.12.2003, σ. 1).

2 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 44/2001 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2000, για τη 
διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και 
εμπορικές υποθέσεις, ΕΕ L 12 της 16.1.2001, σ. 1.

3 Ωστόσο, υπάρχει με πρωτοβουλία της Επιτροπής μια πρόταση Κανονισμού (ΕΕ) του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα του δικαίου που είναι 
εφαρμοστέο στο διαζύγιο και τον δικαστικό χωρισμό (COM(2010) 105 τελικό/2), η 
οποία εξετάζεται επί του παρόντος από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

4 Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 4/2009 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, για τη 
διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων 
και τη συνεργασία σε θέματα υποχρεώσεων διατροφής, ΕΕ L 7 της 10.1.2009, σ. 1 
ορίζει ότι το δίκαιο που εφαρμόζεται στις υποχρεώσεις διατροφής προσδιορίζεται 
σύμφωνα με το Πρωτόκολλο της Χάγης της 23ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με το 
εφαρμοστέο δίκαιο στις υποχρεώσεις διατροφής στα κράτη μέλη που δεσμεύονται από 
την πράξη αυτή, δηλαδή όλα τα κράτη μέλη εκτός της Δανίας και του Ηνωμένου 
Βασιλείου. Ωστόσο, ο κανονισμός αυτός θα τεθεί σε εφαρμογή στις 18 Ιουνίου 2011.



CM\853738EL.doc 3/3 PE456.753v01-00

EL

Επιπλέον, το εθνικό ουσιαστικό δίκαιο είναι αυτό που αποφασίζει αν ο επιμερισμός της 
σύνταξης στο διαζύγιο πραγματοποιείται εξαρχής και αν ναι, ποιες είναι οι προϋποθέσεις και 
οι λεπτομέρειες μιας τέτοιας ρύθμισης. Το ουσιαστικό εθνικό δίκαιο προβλέπει επίσης τους 
όρους και τις λεπτομέρειες των πληρωμών συντήρησης μεταξύ των πρώην συζύγων και των 
υποχρεώσεων συντήρησης απέναντι στα παιδιά. Ως εκ τούτου, οι κανόνες για τον τυχόν 
επιμερισμό της σύνταξης και τις υποχρεώσεις συντήρησης διαφέρουν από το ένα κράτος 
μέλος στο άλλο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να παρεμβαίνει μόνο στις περιπτώσεις παραβίασης του 
δικαίου της ΕΕ. Από τις πληροφορίες που διαβιβάστηκαν από την αναφέρουσα, δεν υπάρχει 
κάποια ένδειξη που να στοιχειοθετεί μια τέτοια παραβίαση στην υπόθεσή της. Εναπόκειται 
στα εθνικά δικαστήρια να αποφασίζουν για το δίκαιο που εφαρμόζεται στα διαζύγια, στις 
υποχρεώσεις συντήρησης και στον επιμερισμό της σύνταξης σε περίπτωση διαζυγίου και 
ακολούθως εφαρμόζουν το σχετικό ουσιαστικό εθνικό δίκαιο.

Κατά συνέπεια, η αναφέρουσα θα πρέπει να ασκήσει προσφυγή σε εθνικό επίπεδο. Όταν 
εξαντλήσει τα εθνικά ένδικα μέσα, η αναφέρουσα μπορεί να εξετάσει την υποβολή αίτησης 
στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Συμπέρασμα

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή είναι της άποψης ότι η αναφορά δεν βασίζεται στο δίκαιο 
της ΕΕ και ότι δεν είναι δυνατόν να παρέμβει στην υπόθεση της αναφέρουσας.


