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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1031/2011, внесена от Luigi Coda, с италианско гражданство, 
относно признаването на решения по граждански дела в областта на 
семейното право

1. Резюме на петицията

Петицията повдига някои проблеми относно прилагането в Италия на английско 
бракоразводно решение. Вносителят на петицията счита, че неговото право на 
правосъдие е било нарушено, и изисква хармонизация на трансграничното семейно 
право в ЕС с цел да се утвърди напредъкът и правосъдието в ЕС по такъв начин, че в 
бъдеще да се спестят много страдания на европейските деца и родители.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 13 януари 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 20 април 2012 г.

Вносителят на петицията, който пребивава в Италия, има известни притеснения по 
отношение на прилагането в Италия на английско бракоразводно решение, по-
специално по отношение на частта от решението, свързана със „задължението за 
издръжка“ за двете му деца, които живеят в Англия с тяхната майка.

Наблюдения на Комисията

Комисията отговори на вносителя на петицията относно възможността за приспадане 
на „задължението за издръжка“ от общата сума на данъчно задълженото лице в рамките 
на петиция № 0627/2008, на която вносителят на петицията се позовава.
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Първо следва да се отбележи, че материалното семейно право попада в 
компетентността на държавите членки и европейските инструменти са хармонизирали 
само международните аспекти на частното право, свързани с трансгранични ситуации.

По отношение на хармонизирането на трансграничното семейно право в ЕС вече 
съществуват европейски инструменти, които разглеждат семейните трансгранични 
въпроси. Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета от 27 ноември 2003 г. относно 
компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и 
делата, свързани с родителската отговорност1, представя основното семейно право на 
ЕС в областта на семейното право, свързано с деца. Той е ограничен до общи правила 
относно юрисдикцията и до признаването и изпълнението на съществуващи съдебни 
решения в друга държава членка. Съществува също и Регламент (ЕО) № 4/2009 на 
Съвета от 18 декември 2008 г. относно компетентността, приложимото право, 
признаването и изпълнението на съдебни решения и сътрудничеството по въпроси, 
свързани със задължения за издръжка. Регламентът се прилага за трансгранични 
заявления за издръжка, произтичащи от семейни взаимоотношения, и гарантира 
ефективното и безпроблемно възстановяване на издръжката.

Освен това през март 2011 г. Комисията прие две законодателни предложения, свързани 
с взаимното признаване на имуществения режим между съпрузи и с имуществените 
последици на регистрираните партньорства2. В момента предложенията са в процес на 
обсъждане. Тези инициативи съдържат правила относно юрисдикцията, приложимото 
право,признаването и изпълнението на решения. Така те разглеждат аспектите на 
международното частно право във връзка с имуществените последствия за брачни 
двойки и за двойки, които са регистрирали партньорството си. Целта на тези 
предложения е да улеснят живота на увеличаващия се брой международни двойки, 
когато съюзът им се разтрогва чрез развод или раздяла, или поради смъртта на един от 
партньорите в двойката.

Заключение

Въпреки че Комисията признава необходимостта от инициативи относно
трансгранични ситуации, подобни на тази на вносителя на петицията, към настоящия
момент, както беше обяснено по-горе, техният обхват не включва хармонизирането на
определения на термини като издръжка на дете и издръжка.

                                               
1 OВ L 338, 23.12.2003 г.
2 COM(2011)0126 окончателен и COM(2011)0127 окончателен


