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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0660/2012, adresată de Emanuela Consortini, de cetățenie italiană, 
privind separarea proprietății în Italia între un cetățean italian și un cetățean 
danez

1. Rezumatul petiției

Petiționara, care este de cetățenie italiană cu domiciliul în Danemarca timp de 24 de ani și 
care divorțează de soțul său de cetățenie daneză, menționează că instanțele daneze par să 
ignore contractul pentru separarea proprietății semnat de cuplu în Italia și încearcă să acorde 
fiecărei părți jumătate din două proprietăți situate în Italia.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 27 septembrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 aprilie 2013

Petiționara, cetățean italian căsătorită cu un cetățean danez, întâmpină dificultăți în ceea ce 
privește acordul dintre soți vizând separarea proprietății, așa cum a fost atestat în certificatul 
de căsătorie italian, recunoscut de instanțele daneze în cadrul procesului de divorț.

Observațiile Comisiei

Recunoașterea reciprocă este o prioritate a Uniunii Europene. Principiul recunoașterii 
reciproce a hotărârilor judecătorești constituie piatra de temelie a cooperării judiciare atât în 
materie civilă, cât și în materie penală în cadrul Uniunii.
Cu toate acestea, niciunul dintre instrumentele de recunoaștere reciprocă în domeniul 
dreptului familiei [cu excepția Regulamentului (CE) nr. 4/2009 al Consiliului privind 
competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor și cooperarea în materie 



PE513.198v01-00 2/2 CM\939014RO.doc

RO

de obligații de întreținere] nu se aplică în Danemarca, ca urmare a poziției speciale a 
Danemarcei în temeiul Protocolului (nr. 22) al Tratatului de la Lisabona. Danemarca nu 
participă la instrumentele UE în materie de justiție civilă în baza părții a treia titlul V din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului privind competența judiciară, recunoașterea și 
executarea hotărârilor în materie civilă și comercială (care se aplică în Danemarca în baza 
acordului din 2005 încheiat între Comunitatea Europeană și Regatul Danemarcei) prevede 
executarea unor acte autentice în materie civilă și comercială. Documentul emis nu pare să 
intre sub incidența acestui regulament.
Prin urmare, cazul petiționarei este reglementat de legislația națională.

Concluzii

Întrucât petiția nu pare să ridice nicio problemă referitoare la dreptul Uniunii, Comisia 
Europeană consideră că nu poate interveni în favoarea petiționarei.


