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recunoașterea hotărârilor civile în domeniul dreptului familiei

1. Rezumatul petiției

Petiția ridică problema punerii în aplicare în Italia a unei sentințe de divorț englezești. 
Petiționarul consideră că a fost încălcat dreptul său la justiție și solicită o armonizare a 
dreptului transfrontalier al familiei în UE, în vederea consolidării progresului și justiției în 
UE, astfel încât multe suferințe ale copiilor și părinților europeni să poată fi evitate în viitor.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 13 ianuarie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 aprilie 2012

Petiționarul, care are domiciliul în Italia, ridică problema executării, în Italia, a unei sentințe 
de divorț englezești și, mai exact, obiectează în legătură cu partea din decizie referitoare la 
„obligația alimentară” față de cei doi copii ai săi, care locuiesc în Anglia împreună cu mama 
lor.

Observațiile Comisiei

Comisia a răspuns petiționarului în legătură cu deductibilitatea „obligației alimentare” din 
suma totală plătită de contribuabil, obligație menționată în petiția nr. 0627/2008 la care face 
referire petiționarul. 
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În primul rând, ar trebui precizat faptul că dreptul material al familiei ține de competența 
statelor membre, iar instrumentele europene nu au armonizat decât aspectele de drept privat 
internațional, aplicabile unor situații transfrontaliere.

În ceea ce privește armonizarea dreptului transfrontalier al familiei în UE, există deja 
instrumente europene care abordează problematici familiale cu caracter transfrontalier.
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 părintești1 reprezintă principala lege a UE din dreptul familiei, referitoare la copii.
Acesta se limitează la normele comune privind competența, recunoașterea și executarea 
hotărârilor judecătorești existente într-un alt stat membru. De asemenea, există Regulamentul 
(CE) nr. 4/2009 al Consiliului din 18 decembrie 2008 privind competența, legea aplicabilă, 
recunoașterea și executarea hotărârilor și cooperarea în materie de obligații de întreținere.
Regulamentul se aplică în cazul cererilor de întreținere transfrontaliere care decurg din relații 
familiale și garantează recuperarea efectivă și rapidă a creanțelor de întreținere.

În plus, în luna martie 2011, Comisia a adoptat două propuneri legislative recente, referitoare la 
recunoașterea reciprocă a regimurilor matrimoniale și, respectiv, la efectele patrimoniale ale 
parteneriatelor înregistrate2. Propunerile se află, în prezent, în faza negocierilor. Aceste 
inițiative conțin norme în materie de competență, lege aplicabilă, recunoaștere și executare, 
abordând, așadar, aspectele de drept privat internațional ale efectelor patrimoniale pentru 
cuplurile căsătorite și pentru cuplurile care și-au înregistrat parteneriatul. Aceste propuneri au 
drept scop să ușureze situația unui număr tot mai mare de cupluri internaționale în momentul 
dizolvării uniunii acestora fie prin divorț sau separare, fie prin decesul unui membru al 
cuplului. 

Concluzie

Comisia recunoaște că sunt necesare inițiative pentru situații transfrontaliere de genul celor 
prezentate de petiționar, însă, dată fiind starea de fapt actuală, după cum s-a explicat mai sus, 
acestea nu se extind la armonizarea definițiilor unor termeni cum ar fi întreținerea copilului și 
pensia alimentară.

                                               
1 JO L 338, 23.12.2003.
2 COM(2011)126 final și COM(2011)127 final.


