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Vokietijos ir Prancūzijos pilietė Barbara Philippe

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja aprašo problemas, su kuriomis susidūrė po santuokos nutraukimo. 
Atsakingas Vokietijos teismas jai nurodė mokėti buvusiam sutuoktiniui, Prancūzijos piliečiui, 
mėnesio išmoką – 700 EUR – pensijos teisėmis, o tai reiškia, kad jo mėnesio pajamos yra 
didesnės nei jos pačios. Be to, peticijos pateikėja mano, kad teismas nepakankamai atsižvelgė 
į jos fizinę negalią, ir pažymi, kad jei ji būtų išsiskyrusi pagal Prancūzijos santuokos 
nutraukimo įstatymą, jos padėtis būtų geresnė. Ji ragina Europos Parlamentą imtis nagrinėti 
jos atvejį. 

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. spalio 8 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. sausio 13 d.

„Peticijos pateikėja, Vokietijos ir Prancūzijos pilietė, atkreipia Peticijų komiteto dėmesį į savo 
asmenines problemas, su kuriomis ji susidūrė po santuokos nutraukimo su savo vyru, 
Prancūzijos piliečiu. Peticijos pateikėja mano, kad ji atsidūrė nepalankioje padėtyje dėl kelių 
sprendimų, kuriuos priėmė Vokietijos teismas, į kurį ji kreipėsi dėl santuokos nutraukimo. 
Visų pirma, peticijos pateikėja mano, kad Vokietijos teismas, spręsdamas jos santuokos 
nutraukimo bylą, turėjo taikyti Prancūzijos, o ne Vokietijos, teisę. Be to, ji tvirtina, kad 
pareiga mokėti savo vyrui mėnesio išmoką, kurią nustatė Vokietijos teismas, turėjo būti 
nustatyta pagal Prancūzijos, o ne Vokietijos, teisę, nes taikant pirmesniąją jos padėtis būtų 
geresnė. Dėl pensijų suvienodinimo įmokų mokėjimo santuokos nutraukimo atveju (vok. 
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Versorgungsausgleich), ji pabrėžia, kad Vokietijos teismas neatsižvelgė į visas jos vyro 
turimas teises į pensiją. Apskritai, peticijos pateikėjos nuomone, Vokietijos teismas, 
priimdamas savo sprendimus, nepakankamai atsižvelgė į jos fizinę negalią. Galiausiai 
peticijos pateikėja tvirtina, kad jos buvęs sutuoktinis niekada nevykdė finansinių 
įsipareigojimų savo dukrai, tačiau pripažįsta, kad tokie reikalavimai niekada nebuvo keliami 
teisme.

Peticijos pateikėjos pateiktuose dokumentuose nėra duomenų, rodančių, kad Vokietijos 
teismas būtų pažeidę ES teisę. 

Iš peticijos pateikėjos Vokietijos teismo sprendimų aprašymo nėra aišku, ar peticijos 
pateikėjos pareiga mokėti savo vyrui tam tikrą mėnesio sumą susijusi su išlaikymo išmokų ar 
pensijų suvienodinimo įmokų mokėjimu santuokos nutraukimo atveju. Tačiau tai neturi 
esminės reikšmės sprendžiant peticijos pateikėjos atvejį, nes šiuo metu nėra atitinkamų ES 
teisės aktų nuostatų, taikytinų šiems klausimams.

ES teisės aktuose reguliuojama Europos Sąjungos valstybių narių teismų jurisdikcija bylose, 
susijusiose su santuokos nutraukimu 1 ir išlaikymo prievolėmis 2. Tokių teismų priimti 
sprendimai kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse bus pripažinti ir vykdomi remiantis 
pirmiau nurodytuose reglamentuose nustatytomis taisyklėmis.

Šiuo metu ES teisėje nereguliuojama santuokos nutraukimui3, išlaikymo prievolėms4 ar 
pensijų suvienodinimo įmokų mokėjimui taikytina teisė. Iki šiol šiose srityse valstybių narių 
teismai taiko nacionalines įstatymų kolizijai taikomas taisykles ir tarptautinius susitarimus. 

Be to, būtent pagal nacionalinę materialinę teisę sprendžiama, ar visų pirma mokamos šios 
pensijų suvienodinimo įmokos santuokos nutraukimo atveju, ir jei taip, nustatomos jų 
mokėjimo sąlygos ir reikalavimai. Nacionalinėje materialinėje teisėje taip pat nustatomos 
išlaikymo išmokų mokėjimo buvusiems sutuoktiniams sąlygos ir reikalavimai bei išlaikymo 
prievolės vaikams. Todėl pensijų suvienodinimo įmokų mokėjimo taisyklės, jei taikytinos, ir 
išlaikymo prievolės valstybėse narėse skiriasi.

Europos Komisija gali imtis veiksmų tik jei nustatomas ES teisės pažeidimas. Pagal peticijos 
pateikėjos pateiktą informaciją nenustatyta, kad šiuo atveju padarytas toks pažeidimas. 

                                               
1 2003 m. lapkričio 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismo 

sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo (OL L 338, 2003 
12 23, p. 1).

2 2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo 
sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (OL L 12, 2001 1 16, p. 1).

3 Tačiau šiuo metu Europos Parlamentas ir Taryba svarsto Komisijos pasiūlymą dėl Tarybos (ES) 
reglamento, kuriuo pradedamas tvirtesnis bendradarbiavimas santuokos nutraukimui ir 
gyvenimui skyrium (COM(2010) 105 galutinis/2) taikytinos teisės srityje.

4 2009 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 4/2009 dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, 
teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo bei bendradarbiavimo išlaikymo prievolių srityje 
(OL L 7, 2009 1 10, p. 1) nustatyta, kad valstybėse narėse, kuriose privaloma laikytis 2007 m. 
lapkričio 23 d. Hagos protokolo dėl išlaikymo prievolėms taikytinos teisės, t. y. visose 
valstybėse narėse, išskyrus Daniją ir Jungtinę Karalystę, išlaikymo prievolėms taikytina teisė 
nustatoma pagal šį protokolą. Tačiau šis reglamentas įsigalios tik 2011 m. birželio 18 d.
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Nacionalinis teismas turi spręsti dėl santuokos nutraukimui, išlaikymo prievolėms ir pensijų 
suvienodinimo įmokų mokėjimui taikytinos teisės santuokos nutraukimo atveju, o tada taikyti 
atitinkamą materialinę nacionalinę teisę.

Todėl peticijos pateikėja turėtų naudotis teisės gynimo priemonėmis valstybių narių lygmeniu. 
Tik jas išnaudojusi, ji gali pateikti pareiškimą Europos Žmogaus Teisių Teismui.

Išvada

Atsižvelgdama į pirmiau išdėstytus faktus, Komisija mano, kad peticija nėra grindžiama ES 
teisės aktais, todėl negali imtis veiksmų dėl peticijos pateikėjos atvejo.“


