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petíció a családjog terén az igazságszolgáltatás javításáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kéri, hogy javuljon az igazságszolgáltatás szereplőinek (ügyvédek és 
bírók) szakmai színvonala a családjog alkalmazása terén, különösen a házasság felbontását és 
ezzel összefüggésben a gyermekek feletti szülői felügyeleti jogot illetően. Kéri továbbá a 
házasság felbontásához szükséges idő csökkentését.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. december 16. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. április 20.

A petíció benyújtója olyan igazságügyi rendszer kialakítására szólít fel, amely jobban 
igazodik a modern családok igényeihez. Állítása szerint a gyakorlatban nem alkalmazzák 
következetesen az 54/2006. sz. olasz törvényt, amely a házasságok felbomlása esetén a szülői 
felügyelet közös gyakorlásáról rendelkezik. A petíció benyújtójának javaslata szerint e 
kérdésben képzést kellene szervezni a gyakorló jogászok, így a bírák számára is. A petíció 
benyújtója felszólít arra, hogy mondják ki a családjogi bírák felelősségét az általuk elkövetett 
bírói tévedésekért. A petíció benyújtója azt javasolja, hogy a házasság felbomlásának esetén 
alternatív vitarendezési eszközként alkalmazzák a családjogi közvetítői eljárást, és kifejezi 
azon véleményét, hogy Olaszországban túl hosszú ideig tart a bontóper. Záró 
megjegyzéseiben internetes oldalára, illetve saját esetét leíró, a Libertà violata (A megsértett 
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szabadság) című könyvre utal.

A Bizottság észrevételei

A gyermekekre vonatkozó uniós családjog közös joghatósági szabályokra, valamint az 
ítéletek más tagállamokban történő elismerésére és végrehajtására korlátozódik. A 
2201/2003/EK rendelet1 a legfontosabb uniós jogi eszköz e téren. A felügyeleti és láthatási 
jogok odaítélésére, illetve gyakorlására vonatkozó rendelkezéseket nem az uniós jog, hanem a 
nemzeti jogok, ebben az esetben az 54/2006. sz. olasz törvény állapítja meg. Ezenfelül a 
tagállamok hatáskörébe tartozik az is, hogy megállapítsák a házasság felbontásának okait és 
az eljárást. Ezért az egyes tagállamokban a nemzeti jogalkotó szabályozza a házassági 
bontóperek hosszát befolyásoló kérdéseket.

Következtetés

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés és az Európai Unióról szóló szerződés alapján 
a Bizottság nem rendelkezik olyan általános hatáskörrel, amely alapján beavatkozhatna a 
lehetséges jogsértésekkel kapcsolatos olyan ügyekbe, amelyek tisztán nemzeti háttérrel 
rendelkeznek és nem mutatnak kapcsolatot az uniós joggal. A petíció benyújtója által nyújtott 
tájékoztatás alapján nem állapítható meg a petícióban foglalt kérdések és az uniós jog közötti 
kapcsolat. 

                                               
1 A Tanács 2003. november 27-i 2201/2003/EK rendelete a házassági ügyekben és a 
szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok 
elismeréséről és végrehajtásáról, illetve az 1347/2000/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 
(HL L 338., 2003.12.23., 1. o.).


