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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0660/2012 af Emanuela Consortini, italiensk statsborger, om særeje i 
Italien mellem en italiensk og en dansk statsborger

1. Sammendrag

Andrageren er en italiensk statsborger, der har haft bopæl i Danmark i 24 år, og som nu i færd 
med at blive skilt fra sin danske mand. Andrageren anfører, at de danske domstole 
tilsyneladende er uvidende om den særejekontrakt, som parret har underskrevet i Italien, og 
forsøger at tildele dem hver en halvdel af to ejendomme beliggende i Italien.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 27. september 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. april 2013

Andrageren er en italiensk statsborger, der er gift med en dansk statsborger, og som har 
problemer med at få anerkendt særejeaftalen mellem ægtefæller, som er certificeret i den 
italienske vielsesattest, der er anerkendt af de danske domstole i skilsmissesager. 

Kommissionens bemærkninger 

Gensidig anerkendelse er en prioritet for Den Europæiske Union. Princippet om gensidig 
anerkendelse af domme og retsafgørelser er hjørnestenen i det retlige samarbejde inden for 
Unionen på både det civilretlige og det strafferetlige område. 

Ingen af instrumenterne for gensidig anerkendelse inden for familieretten (med undtagelse af 
Rådets forordning (EF) nr. 4/2009 af 18. december 2008 om kompetence, lovvalg, 
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anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser og samarbejde vedrørende underholdspligt) 
finder anvendelse i Danmark, som følge af Danmarks særlige stilling i henhold til protokol nr. 
2 til Lissabontraktaten. Danmark deltager ikke i EU's civilretlige instrumenter på grundlag af 
afsnit V, kapitel 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

I Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 af 22. december 2000 om retternes kompetence og om 
anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (der 
finder anvendelse i Danmark i henhold til aftalen fra 2005 mellem Det Europæiske 
Fællesskab og Kongeriget Danmark) fastsættes bestemmelser om eksigibiliteten af visse 
officielt bekræftede dokumenter på det civil- og handelsretlige område. Det omhandlede 
dokument synes ikke at falde ind under denne forordnings anvendelsesområde. 

Andragerens sag er derfor underlagt national ret.

Konklusion

Da andragendet ikke synes at vedrøre spørgsmål vedrørende EU-retten, er Europa-
Kommissionen af den opfattelse, at det ikke er muligt at gribe ind på vegne af andrageren. 


