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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0971/2011, którą złożyła Giuseppina Martinelli (Włochy) w sprawie
poprawy zarządzania wymiarem sprawiedliwości w zakresie prawa 
rodzinnego

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję zwraca się o bardziej profesjonalne podejście pracowników wymiaru 
sprawiedliwości (prawników i sędziów) w zakresie stosowania prawa rodzinnego, zwłaszcza 
w sprawach rozwodowych oraz wynikających z nich spraw o przyznanie opieki nad dziećmi. 
Składająca petycję zwraca się również o skrócenie czasu potrzebnego do uzyskania rozwodu.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 16 grudnia 2011 r. Zwrócono się do Komisji o 
dostarczenie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 kwietnia 2012 r.

Składająca petycję wzywa do większego dostosowania wymiaru sprawiedliwości do potrzeb 
współczesnych rodzin. Twierdzi ona, że włoska ustawa nr 54/2006, która wprowadza zasadę 
wspólnego sprawowania opieki nad dziećmi po rozpadzie małżeństwa, nie jest konsekwentnie 
stosowana w praktyce. Składająca petycję proponuje szkolenia dla osób wykonujących zawód 
prawnika, w tym sędziów, i przekonuje, że sędziowie rodzinni powinni być pociągani do 
odpowiedzialności za błędy popełnione w sztuce sędziowskiej. Zaleca także stosowanie 
mediacji rodzinnej jako alternatywnego sposobu rozwiązywania sporów w przypadku rozpadu 
małżeństwa oraz wyraża opinię, iż we Włoszech procedura rozwodowa jest zbyt długotrwała. 
Podsumowujące uwagi składającej petycję dotyczą jej strony internetowej i książki 
zatytułowanej „Naruszona wolność”, w której opisała swoją historię.
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Uwagi Komisji

Prawo rodzinne UE w sprawie dzieci jest ograniczone do wspólnych zasad w zakresie 
jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania istniejących wyroków w innych państwach 
członkowskich. Rozporządzenie (WE) nr 2201/20031jest głównym unijnym instrumentem 
prawnym w tym zakresie. Nadawanie prawa do sprawowania opieki nad dzieckiem lub prawa 
do odwiedzin oraz ustalenia w zakresie realizacji tych praw regulowane są nie prawem UE, 
ale prawem krajowym, np. włoską ustawą nr 54/2006. Ponadto określenie warunków i 
procedury przeprowadzenia rozwodu leżą także w gestii państw członkowskich. A zatem to w 
ramach ustawodawstwa krajowego państwa członkowskie ustanawiają zasady regulujące 
kwestie związane z długością procedury rozwodowej.

Wniosek

Zgodnie z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz Traktatem o Unii Europejskiej 
Komisja Europejska nie ma uprawnień ogólnych do interweniowania w indywidualnych 
przypadkach ewentualnego naruszenia praw, które ustanawiane są wyłącznie w kontekście 
krajowym i nie mają związku z prawem UE. Na podstawie informacji przekazanych przez 
składającą petycję nie można stwierdzić istnienia związku między przedmiotem petycji a 
prawem UE. 

                                               
1 Rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i 
wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności 
rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000 (Dz.U. L 338 z 23.12.2003, s. 1).


