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ПРЕССЪОБЩЕНИЕ № 17/08 

1 април 2008 г. 

Решение на Съда по дело C-267/06 

Tadao Maruko/Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen 

ПАРТНЬОР В ЖИВОТА ОТ СЪЩИЯ ПОЛ МОЖЕ ДА ИМА ПРАВО НА ПЕНСИЯ 
ЗА ВДОВЕЦ, ОТПУСКАНА В РАМКИТЕ НА ПЕНСИОННА СХЕМА  

Националният съд трябва да провери дали преживелият партньор в живота е в 
положение, сравнимо с това на съпруг, ползващ се от разглежданата пенсия за 

преживяло лице  

През 2001 г. г-н Maruko учредява, съгласно приложимия германски закон1, регистрирано 
житейско партньорство с дизайнер на театрални костюми. От 1959 г. последният е 
осигурен към Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen — институция, която отговаря за 
управлението на осигуровките за старост и за преживели лица в полза на творческия 
състав на германските театри. Партньорът в живота на г-н Maruko почива през 2005 г. 
Впоследствие г-н Maruko отправя искане до Versorgungsanstalt да му бъде отпусната 
пенсия за вдовец. Искането му е отхвърлено с мотива, че уставът на Versorgungsanstalt не 
предвижда такава възможност в полза на преживелите партньори в живота. 

Bayerisches Verwaltungsgericht München, който трябва да се произнесе по подадената от 
г-н Maruko жалба, сезира Съда на Европейските общности, за да се установи дали отказът 
да се отпусне пенсия за преживяло лице в полза на партньор в живота представлява 
дискриминация, забранена от директивата относно равното третиране в областта на 
заетостта и професиите2. Последната има за цел да се бори, между другото, срещу 
дискриминацията, основана на сексуална ориентация. 

Все пак, тъй като приложното поле на тази директива не обхваща схемите за социално 
осигуряване и социална закрила, чиито ползи не се третират като заплащане по смисъла 
на общностното право, Съдът трябва най-напред да прецени дали разглежданата пенсия за 
преживяло лице може да бъде квалифицирана като заплащане. В това отношение той 
отбелязва, че управляваната от Versorgungsanstalt пенсионна схема произтича от 
колективен трудов договор, чиято цел е да формира добавка към осигурителните 
обезщетения, дължими съгласно националната правна уредба с общо приложение. Тази 
                                                 
1 Gesetz über die eingetragene Lebenspartnerschaft от 16 февруари 2001 г. (BGBl. 2001 I, стр. 266), в редакцията 
му след изменението със Закона от 15 декември 2004 г. (BGBl. 2004 I, стр. 3396). 
2 Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 година за създаване на основна рамка за равно 
третиране в областта на заетостта и професиите (ОВ L 303, стр. 16; Специално издание на български език, 
2007 г., глава 5, том 6, стр. 7). 



схема е финансирана изключително от работниците и служителите и от работодателите 
им, като е изключено всякакво финансово участие на държавата. 

Освен това пенсията за осигурителен стаж и възраст, въз основа на която се изчислява 
пенсията за преживяло лице, се отнася само за определена категория работници или 
служители, като при това, размерът ѝ се определя в зависимост от продължителността на 
осигуряване на работника или служителя и от размера на изплатените вноски. 
Следователно пенсията за преживяло лице произтича от трудовото правоотношение на 
починалия партньор и поради това трябва да бъде квалифицирана като заплащане. 
Директивата е приложима на това основание. 

На следващо място, относно въпроса дали отказът да се отпусне пенсия за преживяло лице 
в полза на регистрирания партньор в живота представлява дискриминация, основана на 
сексуална ориентация, Съдът установява в контекста на акта за препращане, че като 
запазва възможността за сключване на брак само по отношение на лицата от различен пол, 
Германия все пак въвежда житейското партньорство, чиито условия постепенно са 
приравнени на условията, приложими към брака. Разпоредбите на устава на 
Versorgungsanstalt обаче ограничават отпускането на пенсията за преживяло лице само до 
преживелите съпрузи. В този случай, тъй като пенсията се отказва на партньорите в 
живота, те са третирани по-малко благоприятно от преживелите съпрузи. 

Поради това Съдът приема, че отказът да се отпусне пенсия за преживяло лице в полза на 
партньорите в живота представлява пряка дискриминация, основана на сексуална 
ориентация, при положение, че преживелите съпрузи и преживелите партньори в живота 
са в сравнимо положение що се отнася до тази пенсия. Bayerisches Verwaltungsgericht 
München следва да провери наличието на това условие. 

Неофициален документ, предназначен за медиите, който не обвързва Съда. 

Езици, на които е преведен документът: BG CS DE EN ES EL FR HU IT NL PL PT RO SK 
SL 

Пълният текст на решението е достъпен на интернет страницата на Съда: 
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=BG&Submit=rechercher&numaff=C-267/06  

По принцип справка може да се направи в деня на произнасянето, след 12 часа 
централноевропейско време. 

За допълнителна информация се свържете с Антон Христов  
Тел.: (00352) 4303 3708 Факс: (00352) 4303 4719. 

Кадри от обявяването на решението са достъпни на EbS „Europe by Satellite“, 
услуга, предоставяна от Европейската комисия, Генерална дирекция „Известия“ 

L-2920 Люксембург, Тел.: (00352) 4301 35177   Факс: (00352) 4301 35249 
или B-1049 Брюксел, Тел.: (0032) 2 2964106   Факс: (0032) 2 2965956 

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=BG&Submit=rechercher&numaff=C-267/06

