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Tema: Peticija Nr. 0971/2011 dėl šeimos teisės tobulinimo, kurią pateikė Italijos 
pilietė Giuseppina Martinelli

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja reikalauja didesnio teismų atstovų (advokatų ir teisėjų) profesionalumo 
šeimos teisės taikymo srityje, ypač skyrybų ir vaikų globos skyrimo atvejais. Taip pat 
reikalaujama sutrumpinti skyrybų procesą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. gruodžio 16 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. balandžio 20 d.

„Peticijos pateikėja reikalauja teisingumo sistemos, kuri būtų labiau pritaikyta prie 
šiuolaikinių šeimų poreikių. Ji teigia, kad Italijos įstatymas Nr. 54/2006, kuriame numatytas 
bendras vaiko auklėjimas santuokai suirus, nenuosekliai taikomas praktikoje. Ji siūlo 
atitinkamą praktikuojančių teisininkų, įskaitant teisėjus, mokymą ir ragina, kad šeimos teisėjai 
būtų traukiami atsakomybėn už bet kokias jų padarytas teismo klaidas. Peticijos pateikėja 
rekomenduoja tarpininkavimą šeimos teisėje kaip alternatyvų ginčų sprendimo būdą santuokai 
suirus ir  išreiškia nuomonę, kad Italijoje skyrybų procesas trunka per ilgai. Baigiamosiomis 
pastabomis ji nurodo į savo svetainę ir knygą, pavadintą „Pažeista laisvė“ (angl. „Violated 
freedom“), kurioje aprašo savo atvejį.
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Komisijos pastabos

ES šeimos teisę, susijusią su vaikais, sudaro tik bendrosios taisyklės dėl jurisdikcijos ir esamų 
sprendimų pripažinimo ir vykdymo kitoje valstybėje narėje. Reglamentas (EB) 
Nr. 2201/20031 yra pagrindinė šios srities ES teisinė priemonė. Globos teisių ir teisių 
bendrauti suteikimas bei jų vykdymo tvarka reglamentuojama ne ES, bet nacionaliniais teisės 
aktais, pvz., Italijos įstatymu Nr. 54/2006. Be to, skyrybų proceso pagrindai ir procedūra taip 
pat priklauso valstybių narių kompetencijos sričiai. Todėl kiekvienos valstybės narės 
nacionalinės teisės aktų leidėjas nustato taisyklės dėl klausimų, susijusių su skyrybų proceso 
trukme.

Išvada

Pagal Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo ir Europos Sąjungos sutartį Europos Komisijai 
nesuteikta bendra kompetencija įsikišti į atskiras bylas dėl galimų teisių pažeidimų, kurie 
nustatyti tik nacionaliniu lygmeniu ir yra nesusiję su ES teise. Remiantis peticijos pateikėjos 
pateikta informacija nėra įmanoma nustatyti ryšio tarp  peticijoje išdėstytų klausimų ir ES 
teisės.“ 

                                               
1 2003 m. lapkričio 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir 
teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo, 
panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1347/2000 [OL L 338, 2003 12 23, p. 1].


