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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 660/2012, którą złożyła Emanuela Consortini (Włochy) w sprawie 
rozdzielności majątkowej we Włoszech między obywatelką Włoch 
i obywatelem Danii

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję, obywatelka włoska mieszkająca w Danii od 24 lat i będąca w trakcie 
rozwodu ze swoim duńskim mężem, wskazuje, że sądy duńskie są, jak się wydaje, 
nieświadome istnienia umowy o rozdzielności majątkowej podpisanej przez tę parę we 
Włoszech i chcą przyznać każdemu z małżonków połowę udziałów w dwóch 
nieruchomościach położonych we Włoszech.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 27 września 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 kwietnia 2013 r.

Składająca petycję, obywatelka Włoch zamężna z obywatelem Danii, boryka się z 
trudnościami w uzyskaniu podziału majątku między małżonkami, który stwierdzono w 
umowie małżeńskiej, uznanej przez sąd duński w postępowaniu rozwodowym.

Uwagi Komisji 

Unia Europejska priorytetowo traktuje wzajemne uznawanie. Zasada wzajemnego uznawania 
orzeczeń sądowych jest podstawą współpracy sądowej w sprawach cywilnych i karnych w 
Unii. 
Niemniej jednak żadnego z instrumentów dotyczących wzajemnego uznawania w dziedzinie 
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prawa rodzinnego (z wyjątkiem rozporządzenia Rady (WE) nr 4/2009 w sprawie jurysdykcji, 
prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie 
zobowiązań alimentacyjnych) nie stosuje się do Danii z uwagi na jej szczególny status 
wynikający z protokołu 22. załączonego do Traktatu z Lizbony. Dania nie uczestniczy w 
unijnych instrumentach dotyczących wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych, 
opartych na tytule V części III Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń 
sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (które stosuje się do 
Danii na mocy porozumienia z 2005 r. między Wspólnotą Europejską i Królestwem Danii) 
przewiduje wykonalność niektórych aktów urzędowych w sprawach cywilnych i handlowych. 
Przedmiotowy document nie wydaje się wchodzić w zakres tego rozporządzenia. 
Zatem sprawa składającej petycję podlega prawu krajowemu.

Podsumowanie

Jako że petycja nie wydaje się podnosić kwestii objętej prawem unijnym, Komisja Europejska 
jest zdania, że nie ma możliwości podjąć interwencji na rzecz składającej petycję. 


