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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1031/2011 af Luigi Coda, italiensk statsborger, om anerkendelse 
af domme på det familieretlige område

1. Sammendrag

Andrageren rejser en række problemer i forbindelse med fuldbyrdelsen af en engelsk 
skilsmissedom i Italien. Andrageren mener, at hans ret til domstolsprøvelse er blevet krænket, 
og anmoder om harmonisering af familieretten på tværs af grænserne i EU for at skabe øget 
fremskridt og retfærdighed i EU, således at børn og forældre i Europa virkelig kan spares for 
megen lidelse i fremtiden.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling.

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 13. januar 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. april 2012

"Andrageren, der er bosiddende i Italien, fremfører visse bekymringer over fuldbyrdelsen af 
en engelsk skilsmissedom i Italien og i særdeleshed over den del af afgørelsen, der er 
forbundet med "forsørgelsesforpligtelsen" for hans to børn, som er bosiddende i England med 
deres mor.

Kommissionens bemærkninger 

Kommissionen har svaret andrageren angående muligheden for at trække 
"forsørgelsesforpligtelsen" fra den afgiftspligtige persons samlede beløb i henhold til 
andragende nr. 0627/2008, som andrageren henviser til. 
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Det bør først og fremmest bemærkes, at den materielle familieret henhører under 
medlemsstaternes kompetence, og de europæiske instrumenter har kun harmoniseret 
internationale privatretlige aspekter, der er relevante for grænseoverskridende situationer. 

Med hensyn til harmoniseringen af familieretten på tværs af grænserne i EU findes der 
allerede europæiske instrumenter, som håndterer de grænseoverskridende familiespørgsmål. 
Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003 af 27. november 2003 om kompetence og om 
anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende 
forældreansvar1 er det vigtigste fællesskabsinstrument på området familieret om børn. Den er 
begrænset til fælles regler om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af 
eksisterende retsafgørelser i en anden medlemsstat. Der findes desuden Rådets forordning 
(EF) nr. 4/2009. af 18. december 2008 om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse 
af retsafgørelser og samarbejde vedrørende underholdspligt. Forordningen anvendes på 
grænseoverskridende ansøgninger om underholdsbidrag, der måtte opstå af familiære forhold, 
og den sikrer en effektiv og hurtig inddrivelse af underholdsbidrag.

Desuden blev der for nylig vedtaget to lovgivningsforslag relateret til den gensidige 
anerkendelse af formueforhold mellem ægtefæller og til de formueretlige retsvirkninger af 
registrerede partnerskaber af Kommissionen i marts 20112. Forslagene er nu under forhandling. 
Disse initiativer indeholder regler for kompetence, lovvalg og anerkendelse og fuldbyrdelse. 
De behandler således de internationale privatretlige aspekter af de formueretlige retsvirkninger 
for gifte par og for par, der har registreret deres partnerskab. Målet med disse forslag er at gøre 
livet lettere for det stigende antal internationale par, når deres forhold opløses enten ved 
skilsmisse eller separation eller ved den ene del af parrets død.

Konklusion

Skønt Kommissionen anerkender behovet for initiativer i forhold til grænseoverskridende 
situationer som andragerens, kan de ikke i den nuværende situation som forklaret ovenfor 
omfatte en harmonisering af definitionen af et begreb som underholdsbidrag til børn."

                                               
1 EUT L 338 af 23.12.2003.
2 KOM(2011)0126 og KOM(2011)0127.


