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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 660/2012, imressqa minn Emanuela Consortini, ta’ ċittadinanza 
Taljana, dwar is-separazzjoni tal-proprjetà fl-Italja bejn ċittadin Taljan u 
ċittadin Daniż

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta, Taljana residenti fid-Danimarka għal 24 sena u fil-proċess ta’ divorzju minn 
ma’ żewġha Daniż, tindika li l-Qorti Daniża tidher li ma tafx dwar il-kuntratt għas-
separazzjoni tal-proprjetà ffirmat fl-Italja mill-koppja u qed tfittex li tagħti nofs iż-żewġ 
proprjetajiet fl-Italja lil kull parti.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-27 ta’ Settembru 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta’ April 2013

Il-petizzjonanta, ċittadina Taljana li hi miżżewġa lil ċittadin Daniż, qed tiffaċċja diffikultajiet 
biex tilħaq il-ftehim tas-separazzjoni tal-proprjetà bejn il-konjuġi, kif iċċertifikat fiċ-ċertifikat 
Taljan taż-żwieġ, rikonoxxut mill-Qorti Daniża fil-proċedimenti tad-divorzju.

L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni 

Ir-rikonoxximent reċiproku huwa prijorità għall-Unjoni Ewropea. Il-prinċipju tar-
rikonoxximent reċiproku tad-deċiżjonijiet ġudizzjarji huwa fil-bażi tal-kooperazzjoni 
ġudizzjarja kemm fi kwistjonijiet ċivili kif ukoll kriminali fl-Unjoni. 
Madankollu, l-ebda wieħed mill-istrumenti ta’ rikonoxximent reċiproku fil-qasam tal-liġi tal-
familja (ħlief għar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 4/2009 dwar il-ġurisdizzjoni, il-liġi 
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applikabbli, ir-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni tad-deċiżjonijiet u l-kooperazzjoni f’materji 
relatati ma’ obbligi ta’ manteniment) m’hu applikabbli għad-Danimarka, minħabba l-
pożizzjoni partikolari tad-Danimarka skont il-Protokoll 22 tat-Trattat ta’ Lisbona; id-
Danimarka ma tipparteċipax fl-istrumenti tal-ġustizzja ċivili tal-UE ibbażati fuq it-Titolu V 
tal-Parti III tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 44/2001 dwar ġurisdizzjoni u rikonoxximent u 
eżekuzzjoni ta’ sentenzi f’materji ċivili u kummerċjali (li japplika għad-Danimarka skont il-
ftehim tal-2005 bejn il-Komunità Ewropea u r-Renju tad-Danimarka) jipprovdi għall-
eżekuzzjoni ta’ ċerti strumenti awtentiċi f’materji ċivili u kummerċjali. Id-dokument 
inkwistjoni ma jidhirx li jaqa’ taħt il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament. 
Il-każ tal-petizzjonanta huwa għaldaqstant irregolat mil-liġi nazzjonali.

Konklużjoni

Minħabba li l-petizzjoni ma tidhirx li tqajjem xi kwistjoni tal-liġi tal-Unjoni, il-Kummissjoni 
Ewropea hi tal-opinjoni li mhuwiex possibbli li tintervjeni f’isem il-petizzjonanta. 


