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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 660/2012, της Emanuela Consortini, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά 
με την κατανομή των περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται σε ιταλικό 
έδαφος μεταξύ μιας ιταλίδας πολίτη και ενός δανού πολίτη

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα είναι ιταλίδα πολίτης που διαμένει στη Δανία τα τελευταία 24 έτη και έχει 
υποβάλει αίτηση διαζυγίου από τον Δανό σύζυγό της· σε αυτό το πλαίσιο, η δανέζικη 
δικαιοσύνη φαίνεται να αγνοεί ότι σύμφωνα με το καθεστώς κατανομής της περιουσίας 
μεταξύ των συζύγων που υπογράφτηκε στην Ιταλία, προτείνεται να μεταβιβασθεί το ήμισυ 
των δύο ακινήτων που βρίσκονται στην Ιταλία.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 27 Σεπτεμβρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Απριλίου 2013

Η αναφέρουσα, ιταλίδα υπήκοος, που είναι παντρεμένη με δανό, αντιμετωπίζει δυσκολίες 
στην ρύθμιση της κατανομής της περιουσίας μεταξύ των συζύγων, όπως πιστοποιείται στα 
ιταλικά πιστοποιητικό γάμου, τα οποία αναγνωρίζονται από τα δανικά δικαστήρια σε 
διαδικασίες διαζυγίου.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Η αμοιβαία αναγνώριση αποτελεί προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αρχή της 
αμοιβαίας αναγνώρισης των δικαστικών αποφάσεων είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της 
δικαστικής συνεργασίας στις ποινικές υποθέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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Εντούτοις, κανένα από τα μέσα για την αμοιβαία αναγνώριση στον τομέα του οικογενειακού
δικαίου (εκτός του κανονισμού του Συμβουλίου (EΚ) αριθ. 4/2009 για τη διεθνή δικαιοδοσία, 
το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων και τη συνεργασία σε 
θέματα υποχρεώσεων διατροφή) δεν εφαρμόζεται στη Δανία, λόγω της ιδιαίτερης θέσης της 
Δανίας δυνάμει του πρωτοκόλλου 22 της Συνθήκης της Λισαβόνας· η Δανία δεν συμμετέχει 
μέσα πολιτικής δικαιοσύνης στην ΕΕ βάσει του τίτλου V του τμήματος ΙΙΙ της Συνθήκης για 
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 44/2001 του Συμβουλίου για τη διεθνή δικαιοδοσία, την
αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις  (το οποίο 
εφαρμόζεται στη Δανία σύμφωνα με συμφωνία του 2005 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
και του Βασιλείου της Δανίας) προβλέπει την εκτελεστότητα ορισμένων δημοσίων εγγράφων 
σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Το επίμαχο έγγραφο δεν φαίνεται να εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Η υπόθεση της αναφέρουσας, επομένως, διέπεται από το εθνικό δίκαιο.

Συμπέρασμα

Δεδομένου ότι η αναφορά δεν φαίνεται να εγείρει ζήτημα που να άπτεται του  δικαίου της 
Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι της γνώμης ότι δεν είναι δυνατόν να παρέμβει εξ 
ονόματος της αναφέρουσας. 


