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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 660/2012, ingediend door Emanuela Consortini  (Italiaanse 
nationaliteit), over de scheiding van eigendom in Italië tussen een Italiaans en 
een Deens burger

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster, een Italiaans burger die sinds 24 jaar in Denemarken woont en aan het scheiden is 
van haar Deense echtgenoot, wijst erop dat de Deense rechtbanken de door beide echtgenoten 
in Italië ondertekende overeenkomst over de verdeling van de goederen niet lijken te erkennen 
en aan beiden de helft van twee eigendommen in Italië willen toekennen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 27 september 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 april 2013

Indienster, een Italiaanse burger die met een Deen is gehuwd, ondervindt moeilijkheden om 
haar overeenkomst over de verdeling van de goederen tussen echtgenoten, die in de Italiaanse 
huwelijksovereenkomst is gecertificeerd, te laten erkennen door de Deense rechtbanken bij de 
scheidingsprocedure.

Opmerkingen van de Commissie 

Wederzijdse erkenning is een prioriteit voor de Europese Unie. Het beginsel van wederzijdse 
erkenning van rechterlijke beslissingen is de hoeksteen van de justitiële samenwerking in 
burgerlijke en strafzaken in de Unie. 



PE513.198v03-00 2/2 CM\939014NL.doc

NL

Geen enkel van de instrumenten voor wederzijdse erkenning op het vlak van familierecht 
(behalve de Verordening (EG) nr. 4/2009 van de Raad betreffende de bevoegdheid, het 
toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen, en de 
samenwerking op het gebied van onderhoudsverplichtingen) is echter van toepassing op 
Denemarken, omdat Denemarken krachtens Protocol 22 van het Verdrag van Lissabon een 
speciale positie heeft. Denemarken neemt niet deel aan de EU-instrumenten voor burgerlijk 
recht op basis van Titel V van Deel III van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie.

In Verordening (EG) Nr. 44/2001 van de Raad betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de 
erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (dat op 
Denemarken van toepassing is overeenkomstig een overeenkomst van 2005 tussen de 
Europese Gemeenschap en het Koninkrijk Denemarken) wordt voorzien in de 
afdwingbaarheid van bepaalde authentieke akten in burgerlijke en handelszaken. Het 
document in kwestie lijkt niet in het toepassingsgebied van deze verordening te vallen. 
De zaak van indienster wordt daarom door nationale wetgeving beheerst.

Conclusie

Aangezien het verzoekschrift geen kwestie van EU-recht lijkt te bevatten, is de Commissie 
van mening dat het niet mogelijk is tussenbeide te komen namens indienster. 


