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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende af Giuseppina Martinelli, italiensk statsborger, om forbedring af 
domstolsadministrationen i forbindelse med familielovgivningen

1. Sammendrag

Andrageren efterlyser en mere professionel tilgang fra retsvæsenets aktører (advokater og 
dommere) i forbindelse med gennemførelsen af familielovgivningen, navnlig hvad angår 
skilsmissesager og efterfølgende tildeling af forældremyndighed. Andrageren ønsker også en 
kortere behandlingstid for skilsmissesager.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling.

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 16. december 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. april 2012

"Andrageren efterlyser et retsvæsen, der i højere grad tilgodeser moderne familiers behov. 
Hun påstår, at den italienske lov nr. 54/2006, som indeholder bestemmelser om en 
deleforældreordning i tilfælde af, at et ægteskab går i stykker, ikke anvendes konsekvent i 
praksis.  Hun foreslår, at retsvæsenets aktører, herunder dommerne, modtager en relevant 
uddannelse og opfordrer til, at familiedommerne skal kunne holdes ansvarlige for juridiske 
fejl, de måtte gøre. Andrageren anbefaler familiemægling som et alternativt middel til 
tvistbilæggelse, hvis et ægteskab bryder sammen, og giver udtryk for, at behandlingen af 
skilsmissesager i Italien er for langvarig.  I sine afsluttende bemærkninger henviser hun til sit 
websted og til en bog med titlen "Violated freedom", hvori hun beskriver sin sag.
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Kommissionens bemærkninger

EU's familieret om børn er begrænset til fælles regler om retternes kompetence og om 
anerkendelse og fuldbyrdelse af eksisterende retsafgørelser i en anden medlemsstat. 
Forordning (EF) nr. 2201/20031 er EU's primære retlige instrument på dette område. 
Tildelingen af forældremyndighed og samværsret og ordningerne vedrørende udøvelsen heraf 
reguleres ikke af EU-lovgivningen, men af de nationale love, herunder den italienske lov 
nr. 54/2006. Derudover henhører begrundelsen for skilsmisse og skilsmisseproceduren også 
under medlemsstaternes kompetenceområde. Det er derfor op til de nationale lovgivere i de 
enkelte medlemsstater at vedtage bestemmelser om de spørgsmål, der påvirker varigheden af 
skilsmissesager.

Konklusion

I henhold til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og traktaten om Den 
Europæiske Union har Kommissionen ingen generelle beføjelser til at gribe ind i 
enkeltstående tilfælde om mulige overtrædelser af rettigheder, som sker i en rent national 
sammenhæng og ikke hænger sammen med EU's lovgivning. Det har på baggrund af de 
oplysninger, som andrageren har fremlagt, ikke været muligt at fastslå en forbindelse mellem 
de spørgsmål, der rejses i andragendet, og EU-lovgivningen."  
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