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Temats: Lūgumraksts Nr. 0971/2011, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgā Giuseppina 
Martinelli, par tiesvedības uzlabošanu ģimenes tiesību jomā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja lūdz, lai tiesu iestāžu darbinieki (juristi un tiesneši) ievērotu 
profesionālāku pieeju, īstenojot ģimenes tiesību aktus, jo īpaši laulības šķiršanas lietās un tām 
sekojošajā aizbildniecības piešķiršanā pār bērniem. Lūgumraksta iesniedzēja arī aicina 
samazināt laiku, kas nepieciešams, lai šķirtu laulību.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 16. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 20. aprīlī

Lūgumraksta iesniedzēja lūdz izveidot tādu tiesu sistēmu, kas ir vairāk pieskaņota mūsdienu 
ģimeņu vajadzībām. Viņa apgalvo, ka Itālijas Likums Nr. 54/2006, kas paredz sadarbību 
vecāku laulības izjukšanas gadījumā, netiek konsekventi piemērots praksē. Viņa ierosina 
nodrošināt attiecīgu apmācību praktizējošiem juristiem, tostarp tiesnešiem, un mudina 
ģimenes lietu tiesnešus saukt pie atbildības par visām viņu pieļautajām tiesas kļūdām. 
Lūgumraksta iesniedzēja iesaka ģimenes mediāciju (starpniecību) kā alternatīvu strīdu 
izšķiršanas veidu, ja laulība izjūk, un pauž uzskatu, ka Itālijā laulības šķiršanas process ir 
pārāk garš. Viņas noslēguma komentāri attiecas uz viņas tīmekļa vietni un grāmatu „Pārkāptā 
brīvība”, kurā viņa apraksta savu lietu.
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Komisijas komentāri

ES ģimenes tiesību akti, kas attiecas uz bērniem, aprobežojas ar kopējiem noteikumiem par 
jurisdikciju un spēkā esošo spriedumu atzīšanu un izpildi citā dalībvalstī. Regula (EK) 
Nr. 2201/20031 ir galvenais ES tiesību akts šajā jomā. Aizbildniecības tiesību un saskarsmes 
tiesību piešķiršanu un to izmantošanas kārtību nereglamentē ES tiesību akti, bet valsts tiesību 
akti, piemēram, Itālijas Likums Nr. 54/2006. Turklāt pamatojums un procedūra laulības 
šķiršanai arī ietilpst dalībvalstu kompetencē. Tāpēc valsts likumdevējam katrā dalībvalstī ir 
jāizstrādā noteikumi par jautājumiem, kas skar laulības šķiršanas procesa ilgumu.

Secinājums

Saskaņā ar Līgumu par Eiropas Savienības darbību un Līgumu par Eiropas Savienību 
Komisijai nav vispārēju pilnvaru iejaukties atsevišķās lietās attiecībā uz iespējamiem tiesību 
pārkāpumiem, kuras ir tikai valsts kompetencē un nav saistītas ar ES tiesību aktiem. 
Pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzējas sniegto informāciju, nebija iespējams konstatēt 
nekādu saikni starp lūgumrakstā izvirzītajiem jautājumiem un ES tiesību aktiem. 

                                               
1 Padomes 2003. gada 27. novembra Regula (EK) Nr. 2201/2003 par jurisdikciju un 
spriedumu atzīšanu un izpildi laulību lietās un lietās par vecāku atbildību un par Regulas (EK) 
Nr. 1347/2000 atcelšanu, OV L 338, 23.12.2003., 1. lpp.


