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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.4.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 660/2012, внесена от Емануела Консортини (с италианско
гражданство), относно подялба на имот в Италия между италиански и 
датски граждани

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията, италианска гражданка, която живее в Дания от 24 години и 
се развежда със съпруга си датчанин, посочва, че датските съдилища изглежда не знаят 
за договора за подялба на имуществото, подписан в Италия от двойката, и се опитват да 
дадат на всяка от страните по половината от двата имота, намиращи се в Италия.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 27 септември 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 април 2013 г.

Вносителката на петицията, италианска гражданка, омъжена за датски гражданин, 
среща трудности при уреждане на подялбата на имуществото между съпрузите, 
предвидена в италианско удостоверение за граждански брак, признато от датския съд 
при делото за развод.

Наблюдения на Комисията 

Взаимното признаване е приоритет за Европейския съюз. Принципът за взаимно 
признаване на съдебни решения е основен елемент от съдебното сътрудничество по 
граждански и наказателноправни въпроси в рамките на Съюза. 
Въпреки това, нито един от инструментите за взаимно признаване в областта на 
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семейното право (с изключение на Регламент (ЕО) № 4/2009 относно компетентността, 
приложимото право, признаването и изпълнението на съдебни решения и 
сътрудничеството по въпроси, свързани със задължения за издръжка) не се прилага за 
Дания поради специфичното положение на страната съгласно протокол 22 от Договора 
от Лисабон; Дания не участва в инструментите на ЕС за гражданско правосъдие, въз 
основа на част III, дял V от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Регламент (ЕО) № 44/2001 относно компетентността, признаването и изпълнението на 
съдебни решения по граждански и търговски дела (който се прилага за Дания съгласно 
споразумение от 2005 г., сключено между Европейската общност и Кралство Дания) 
предвижда прилагането на някои автентични инструменти във връзка с граждански и 
търговски въпроси. Въпросният документ изглежда не попада в обхвата на този 
регламент. 
Следователно случаят на вносителката се урежда от националното законодателство.

Заключение

Тъй като в петицията изглежда не се повдига въпрос от правото на Съюза, 
Европейската комисия счита, че не може да се намесва от името на вносителката. 


