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Комисия по петиции

20.4.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0971/2011, внесена от Giuseppina Martinelli, с италианско 
гражданство, относно подобрения в  правораздаването в  областта на 
семейното право

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията желае по-професионален подход от страна на съдебната 
власт (адвокати и съдии) в прилагането на семейното право, и по-специално във връзка 
с бракоразводните дела и последващото присъждане на попечителство над децата. 
Вносителката призовава също и за съкращаване на времето, необходимо за получаване 
на развод.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 16 декември 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 20 април 2012 г.

Вносителката на петицията призовава за правосъдна система, която да е по-добре 
съобразена с нуждите на съвременните семейства. Тя твърди, че италианският закон № 
54/2006, който урежда съвместното упражняване на родителски права в случай на 
разтрогване на брака, не се прилага последователно в практиката. Тя предлага 
практикуващите юристи, в това число и съдиите, да преминават съответно обучение и 
настоява съдиите, разглеждащи казуси от семейното право, да бъдат държани 
отговорни за съдебните грешки, които допускат.  Вносителката на петицията 
препоръчва семейната медиация като алтернативно средство за решаване на спорове 
при разтрогване на брака и изразява мнение, че бракоразводният процес в Италия 
продължава твърде дълго. Заключителните ѝ коментари касаят нейния уебсайт и книга, 
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озаглавена „Потъпкана свобода“, в която описва своя случай.

Коментари на Комисията

Семейното право на ЕС, свързано с децата, е ограничено до общи правила относно 
компетентността и признаването и изпълнението на издадени съдебни решения в друга 
държава членка. Регламент (ЕО) № 2201/20031 представлява основния правен 
инструмент на ЕС в тази област. Присъждането на права за попечителство и права за 
достъп и мерките за тяхното упражняване не се регулират от правото на ЕС, а от 
националното законодателство, като например италиански закон № 54/2006. Освен това 
основанията и процедурата за получаване на развод също са от компетентността на 
държавите членки. Ето защо именно националното законодателство във всяка държава 
членка следва да определи правилата относно въпросите, засягащи продължителността 
на бракоразводния процес.

Заключение

Съгласно Договора за функционирането на Европейския съюз и Договора за 
Европейския съюз, Комисията не притежава общи правомощия да се намесва в отделни 
случаи на евентуални нарушения на права, които са изцяло в национален контекст и 
нямат връзка с правото на ЕС. Въз основа на информацията, предоставена от 
вносителката на петицията, не е възможно да се установи връзка между изложените в 
петицията въпроси и правото на ЕС. 

                                               
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, с който се отменя Регламент (ЕО) № 1347/2000 (OВ L 338, 23.12.2003 г., стр. 1).


