
CM\939014HU.doc PE513.198v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Petíciós Bizottság

30.4.2013

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Emanuela Consortini, olasz állampolgár által benyújtott 0660/2012. számú petíció 
egy olasz és egy dán állampolgár közti vagyonmegosztásról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, egy 24 éve dániai lakóhellyel rendelkező olasz állampolgár, aki jelenleg 
válófélben van dán férjétől, arról számol be, hogy úgy tűnik, a dán bíróság nem tud a pár által 
Olaszországban aláírt vagyonmegosztási szerződés létezéséről, és szándéka szerint mindkét 
fél részére a két olaszországi ingatlan felét ítéli oda.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. szeptember 27. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. április 30.

A petíció benyújtója olasz állampolgár, házastársa pedig dán állampolgár, és nem tudja elérni, 
hogy a dán bíróság a válóper során elismerje a házastársak közötti vagyonmegosztásról szóló, 
az olasz házassági anyakönyvi kivonatban hitelesített megállapodást.

A Bizottság észrevételei 

A kölcsönös elismerés az Európai Unió prioritásai közé tartozik. A bírósági határozatok 
kölcsönös elismerésének elve az Unióban büntetőügyekben folytatott igazságügyi 
együttműködés sarokköve. 
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Dániának a Lisszaboni Szerződéshez csatolt 22. jegyzőkönyv szerinti különleges helyzete 
miatt azonban a családjog területének a kölcsönös elismerésről szóló eszközei közül – a 
tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok 
elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttműködésről szóló 
4/2009/EK tanácsi rendelet kivételével – egyik sem vonatkozik Dániára. Dánia nem vesz részt 
az Uniónak az Európai Unió működéséről szóló szerződés III. részének V. címe alá tartozó 
polgári jogi eszközeiben.

A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és 
végrehajtásáról szóló 44/2001/EK tanácsi rendelet – amely az Európai Közösség és Dánia 
között 2005-ben kötött megállapodás értelmében alkalmazandó Dániában – előírja a polgári 
és kereskedelmi ügyekkel kapcsolatos bizonyos közokiratok végrehajthatóságát. A szóban 
forgó dokumentum nem tartozik e rendelet hatálya alá. 
A petíció benyújtójának ügyében ezért a nemzeti jog irányadó.

Következtetések

Mivel a petíció nem érinti az uniós jogot, az Európai Bizottság úgy véli, hogy nem lehet a 
petíció benyújtója érdekében beavatkozni. 


