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Lūgumrakstu komiteja

30.4.2013

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0660/2012, ko iesniegusi Itālijas valstspiederīgā Emanuela 
Consortini, par Itālijā esoša īpašuma dalīšanu starp Itālijas un Dānijas 
valstspiederīgajiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja, Itālijas valstspiederīgā, kas dzīvo Dānijā 24 gadus un kas šobrīd 
šķiras no sava dāņu vīra, norāda, ka Dānijas tiesas, šķiet, nav informētas par īpašuma 
dalīšanas līgumu, ko pāris noslēdzis Itālijā, un vēlas piešķirt katram pusi no diviem Itālijā 
esošajiem īpašumiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 27. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 30. aprīlī

Lūgumraksta iesniedzēja, Itālijas valstspiederīgā, kas ir precējusies ar Dānijas valstspiederīgo, 
saskaras ar grūtībām panākt, lai īpašuma dalīšanas kārtība laulāto starpā, kas apstiprināta ar 
Itālijas laulības apliecību, tiktu atzīta Dānijas tiesā laulības šķiršanas procesā.

Komisijas apsvērumi

Savstarpēja atzīšana ir Eiropas Savienības prioritāte. Tiesas lēmumu savstarpējas atzīšanas 
princips ir stūrakmens tiesu iestāžu sadarbībai Eiropas Savienībā gan civillietās, gan 
krimināllietās. 
Tomēr neviens no savstarpējās atzīšanas instrumentiem ģimenes tiesību jomā (izņemot 
Padomes Regulu (EK) Nr. 4/2009 par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, nolēmumu 
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atzīšanu un izpildi un sadarbību uzturēšanas saistību lietās) nav piemērojams Dānijai tās 
īpašās nostājas dēļ saskaņā ar Lisabonas līguma 22. protokolu. Dānija nepiedalās Līguma par 
Eiropas Savienības darbību III daļas V sadaļā noteiktajos ES civiltiesību instrumentos.

Padomes Regulā (EK) Nr. 44/2001 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās 
un komerclietās (kas tiek piemērota Dānijai saskaņā ar 2005. gada nolīgumu starp Eiropas 
Kopienu un Dānijas Karalisti) paredzēta noteiktu autentisku instrumentu piemērošana 
civillietās un komerclietās. Konkrētais dokuments nešķiet piekritīgs šīs regulas darbības 
jomai. 
Tāpēc uz lūgumraksta iesniedzējas lietu attiecas valsts tiesību akti. 

Secinājums

Tā kā lūgumraksts, šķiet, neskar nevienu jautājumu, uz ko attiecas Savienības tiesību akti, 
Eiropas Komisija uzskata, ka nav iespējams iejaukties lūgumraksta iesniedzējas labā. 


