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Betreft: Verzoekschrift 0971/2011, ingediend door Giuseppina Martinelli (Italiaanse 
nationaliteit), over verbetering van de rechtspraak op het gebied van het 
familierecht

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster dringt aan op een grotere professionaliteit in het rechtswezen (advocaten en 
rechters) wat betreft de toepassing van het familierecht, met name echtscheidingszaken en de 
daaruit voortvloeiende toewijzing van kinderen. Ook wenst zij dat echtscheidingen sneller 
worden afgehandeld.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 16 december 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 april 2012

Indienster vraagt om een gerechtelijk apparaat dat meer is afgestemd op de behoeften van 
moderne gezinnen. Zij beweert dat Italiaanse wet nr. 54/2006, die voorziet in co-ouderschap 
in het geval van een ontwrichting van het huwelijk, niet consequent in de praktijk wordt 
toegepast. Zij stelt relevante opleiding voor beoefenaars van juridische beroepen, met inbegrip 
van rechters, voor en dringt erop aan dat familierechters aansprakelijk worden gehouden voor 
gerechtelijke fouten die zij maken. Indienster beveelt gezinsbemiddeling aan als alternatief 
voor geschillenbeslechting als een huwelijk ontwricht raakt en is van mening dat 
echtscheidingsprocedures in Italië te lang duren. In haar slotopmerkingen verwijst zij naar 
haar website en een boek getiteld "Violated freedom" waarin zij haar zaak beschrijft.
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Opmerkingen van de Commissie

Het communautaire familierecht betreffende kinderen behelst slechts algemene regels 
betreffende de bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van gedane uitspraken in 
een andere lidstaat. Verordening (EG) nr. 2201/20031 vertegenwoordigt het voornaamste EU-
rechtsinstrument op dit gebied. De toewijzing van het ouderlijk gezag en het omgangsrecht en 
de afspraken voor de uitoefening ervan vallen niet onder EU-wetgeving, maar onder nationale 
wetgeving, zoals Italiaanse wet nr. 54/2006. Voorts vallen ook de redenen en de procedure 
voor echtscheiding onder de bevoegdheid van de lidstaten. Daarom dient de nationale 
legislatuur in elke lidstaat regels vast te stellen voor kwesties die van invloed zijn op de duur 
van echtscheidingsprocedures.

Conclusie

Volgens het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en het Verdrag tot 
oprichting van de Europese Gemeenschap heeft de Commissie geen algemene bevoegdheid 
om tussenbeide te komen in individuele gevallen van mogelijke schendingen van rechten die 
in een zuiver nationale context zijn geplaatst en die geen relatie hebben met de EU-wetgeving. 
Op grond van de door indienster verstrekte informatie is het niet mogelijk een verband te 
leggen tussen de in het verzoekschrift beschreven kwesties en EU-wetgeving.

                                               
1 Verordening (EG) nr. 2201/2003 van de Raad van 27 november 2003 betreffende de bevoegdheid en de 

erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke 
verantwoordelijkheid, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1347/2000 (PB L 338 van 23.12.2003, 
blz. 1).


