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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0971/2011, adresată de Giuseppina Martinelli, de cetățenie italiană, 
privind îmbunătățirea justiției în domeniul dreptului familiei

1. Rezumatul petiției

Petiționara solicită mai mult profesionalism din partea actorilor din mediul judiciar (avocați și 
magistrați), în ceea ce privește punerea în aplicare a dreptului familiei, în special în cazurile 
de divorț cu încredințarea ulterioară a custodiei copiilor. Este necesară, de asemenea, 
reducerea perioadei până la pronunțarea divorțului.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 16 decembrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 aprilie 2012

Petiționara susține necesitatea unui sistem de justiție mai bine adaptat nevoilor familiilor 
moderne. Aceasta susține că legea italiană nr. 54/2006, care prevede coparentalitatea în cazul 
destrămării căsătoriei, nu este aplicată în practică în mod consecvent. Petiționara propune o 
formare adecvată pentru juriști, inclusiv magistrați, și solicită ca judecătorii de dreptul 
familiei să fie trași la răspundere pentru orice erori judiciare pe care le comit. Petiționara 
recomandă medierea familială ca modalitate alternativă de soluționare a litigiilor în caz de 
dizolvare a unei căsătorii și avansează ideea potrivit căreia, în Italia, procedurile de divorț au 
o durată prea îndelungată. În încheiere, aceasta face trimitere la site-ul său de internet și la o 
carte intitulată „Libertà violata” („Încălcarea libertății”), în care își descrie cazul.
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Observațiile Comisiei

Dreptul comunitar al familiei referitor la copii se limitează la normele comune privind 
competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești într-un alt stat membru. 
Regulamentul (CE) nr. 2201/20031 reprezintă principalul instrument juridic al UE în acest 
domeniu. Garantarea dreptului de custodie și de vizită și măsurile pentru exercitarea acestor 
drepturi nu sunt reglementate dreptul UE, ci de dreptul național, de exemplu, legea italiană 
nr. 54/2006. În plus, motivele și procedurile pentru pronunțarea unui divorț țin, de asemenea, 
de competența statelor membre. Revine așadar forului legislativ național din fiecare stat 
membru să stabilească norme în ceea ce privește aspectele care influențează durata
procedurilor de divorț.

Concluzie

În temeiul Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene și al Tratatului privind Uniunea 
Europeană, Comisia nu are competențele generale pentru a interveni în cazuri individuale de 
posibilă încălcare a drepturilor care se desfășoară în contexte exclusiv naționale și nu au nicio 
legătură cu dreptul UE. Pe baza informațiilor furnizate de petiționară, nu s-a putut stabili o 
legătură între chestiunile semnalate în petiție și dreptul UE. 

                                               
1 Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003 privind competența, recunoașterea și 
executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești, de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1347/2000 (JO L 338, 23.12.2003, p. 1).


