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Θέμα: Αναφορά 0971/2011, της Giuseppina Martinelli, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά 
με βελτιώσεις στην απονομή της δικαιοσύνης στον τομέα του οικογενειακού 
δικαίου

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα ζητεί μεγαλύτερο επαγγελματισμό από τα μέλη του δικαστικού τομέα 
(δικηγόροι και δικαστές) κατά την εφαρμογή του οικογενειακού δικαίου, ιδίως σε 
περιπτώσεις διαζυγίων και επακόλουθης ανάθεσης της επιμέλειας των παιδιών. Η 
αναφέρουσα ζητεί ακόμη να μειωθεί ο χρόνος που απαιτείται για την έκδοση διαζυγίου.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 16 Δεκεμβρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Απριλίου 2012.

Η αναφέρουσα ζητεί το δικαστικό σύστημα να ανταποκρίνεται περισσότερο στις ανάγκες της 
σύγχρονης οικογένειας. Ισχυρίζεται ότι ο ιταλικός νόμος αριθ. 54/2006, ο οποίος προβλέπει 
συγκηδεμονία σε περίπτωση διαζυγίου, δεν εφαρμόζεται με συνέπεια στην πράξη. Προτείνει 
την εκπαίδευση των νομικών λειτουργών σχετικά με το θέμα, συμπεριλαμβανομένων των 
δικαστών, και ζητεί επιτακτικά τον καταλογισμό ευθυνών σε δικαστές οικογενειακού δικαίου 
για δικαστικά σφάλματα που τυχόν διαπράττουν. Η αναφέρουσα προτείνει την οικογενειακή 
διαμεσολάβηση ως εναλλακτικό μέσο επίλυσης διαφορών σε περίπτωση λύσης γάμου και 
θεωρεί ότι στην Ιταλία η δικαστική διαδικασία που ακολουθείται σε αυτήν την περίπτωση 
είναι πολύ χρονοβόρα. Τα τελικά σχόλιά της αφορούν την ιστοσελίδα της και το βιβλίο με 
τίτλο «Violated freedom» (Παραβιαζόμενη ελευθερία) στο οποίο περιγράφει την υπόθεσή 
της.
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Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Το οικογενειακό δίκαιο της ΕΕ για τα παιδιά περιορίζεται σε κοινούς κανόνες σχετικά με τη 
δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση υφιστάμενων δικαστικών αποφάσεων σε άλλο 
κράτος μέλος. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2201/20031 αποτελεί το βασικό νομικό μέσο στον εν 
λόγω τομέα. Η χορήγηση των δικαιώματος επιμέλειας και επικοινωνίας και οι ρυθμίσεις για 
την άσκησή τους δεν διέπονται από το δίκαιο της ΕΕ αλλά από το εθνικό δίκαιο, επί 
παραδείγματι από τον ιταλικό νόμο αριθ. 54/2006. Επιπλέον, οι λόγοι αίτησης και οι 
διαδικασίες έκδοσης διαζυγίου που ακολουθούνται στην προκειμένη περίπτωση εμπίπτουν 
στο πεδίο αρμοδιοτήτων των κρατών μελών. Ως εκ τούτου, εναπόκειται σε κάθε κράτος 
μέλος, μέσω της νομοθεσίας του, να θεσπίζει κανόνες σχετικά με τα ζητήματα που αφορούν 
τη διάρκεια των δικαστικών διαδικασιών για την έκδοση διαζυγίου.

Συμπέρασμα

Βάσει της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή δεν διαθέτει γενική αρμοδιότητα να παρεμβαίνει σε 
μεμονωμένες υποθέσεις ενδεχόμενων παραβιάσεων δικαιωμάτων που ορίζονται σε αμιγώς 
εθνικό πλαίσιο και δεν συνδέονται με το δίκαιο της ΕΕ. Βάσει των πληροφοριών που 
παρέσχε η αναφέρουσα, δεν δύναται να υπάρξει σύνδεση των ζητημάτων που θίγονται στο 
πλαίσιο της αναφοράς με το δίκαιο της ΕΕ. 

                                               
1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη 
διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και 
διαφορές γονικής μέριμνας ο οποίος καταργεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1347/2001 (EE 
L 338 της 23.12.2003, σ. 1).


