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Tema: Peticija Nr. 1031/2011 dėl civilinių ginčų sprendimų pripažinimo šeimos 
teisės srityje, kurią pateikė Italijos pilietis Luigi Coda

1. Peticijos santrauka

Peticijoje iškeltos tam tikros problemos, susijusios su Anglijos teismo sprendimo dėl 
santuokos nutraukimo galiojimu Italijoje. Peticijos teikėjas mano, kad teisė į teisingumą buvo 
pažeista ir prašo suderinti tarpvalstybinę šeimos teisę ES siekiant sustiprinti pažangą ir 
teisingumą Europos Sąjungoje tokiu būdu, kad ateityje vaikai ir tėvai Europoje galėtų išvengti 
daugelio nepatogumų.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. sausio 13 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. balandžio 20 d.

„Italijoje gyvenančiam peticijos pateikėjui kelia tam tikrą rūpestį Anglijos teismo sprendimo 
dėl santuokos nutraukimo galiojimas Italijoje ir ypač sprendimo dalis, susijusi su 
„įsipareigojimu mokėti alimentus“ jo dviem vaikams, gyvenantiems Anglijoje su savo motina.

Komisijos pastaba

Komisija atsakė peticijos pateikėjui dėl įsipareigojimo mokėti alimentus, išskaičiuojamus iš 
visos apmokestinamojo asmens sumos pagal peticiją Nr. 0627/2008, į kurią nurodo peticijos 
pateikėjas. 
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Pirma, reikėtų pažymėti, kad materialinė šeimos teisė priklauso valstybių narių kompetencijai 
ir Europos priemonėmis suderinti tik tarptautinės privatinės teisės aspektai, susiję su 
tarpvalstybinio pobūdžio situacijomis. 

Kalbant apie tarpvalstybinės šeimos teisės suderinimą ES, jau esama priemonių, kuriomis 
sprendžiami šeimų tarpvalstybinio pobūdžio klausimai. 2003 m. lapkričio 27 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka 
ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo1 yra pagrindinis ES šeimos teisės aktas šeimos 
teisės, susijusios su vaikais, srityje. Jame nustatytos tik bendros taisyklės dėl jurisdikcijos ir 
kitoje valstybėje narėje priimtų sprendimų pripažinimo ir vykdymo. Taip pat yra 2008 m. 
gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 4/2009 dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, 
teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo bei bendradarbiavimo išlaikymo prievolių srityje.
Reglamentas taikomas tarpvalstybinio pobūdžio prašymams dėl išlaikymo išlaidų, kylančių iš 
šeimos santykių, ir juo užtikrinamas veiksmingas ir greitas vaikų išlaikymo išieškojimas.

Be to, 2011 m. kovo mėn. Komisija patvirtino du teisės aktų pasiūlymus, susijusius su 
sutuoktinių turto režimo tarpusavio pripažinimu ir su registruotos partnerystės turtinėmis 
pasekmėmis2. Dėl šių pasiūlymų šiuo metu yra deramasi. Iniciatyvose pateiktos taisyklės dėl 
jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo. Jose nustatyti 
tarptautinės privatinės teisės aspektai, susiję su turtinėmis pasekmėmis sutuoktinių poroms ir 
poroms, kurios yra registravusios savo partnerystę. Šių pasiūlymų tikslas yra palengvinti vis 
daugėjančių tarptautinių porų gyvenimo sąlygas, kai poros sąjunga išyra dėl skyrybų, 
separacijos arba vieno iš poros nario mirties. 

Išvada

Nors Komisija pripažįsta, kad reikia iniciatyvų dėl tokių tarpvalstybinio pobūdžio situacijų 
kaip peticijos pateikėjo, tačiau esant dabartinei padėčiai, kaip paaiškinta pirmiau, jos nesiima 
suderinti terminų apibrėžčių, pavyzdžiui, vaikų išlaikymo ir alimentų.“

                                               
1 OL L 338, 2003 12 23.
2 COM(2011) 126 galutinis ir COM(2011) 127 galutinis.


