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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 660/2012, ktorú predkladá Emanuela Consortini, talianska štátna občianka, 
o rozdelení majetku v Taliansku medzi taliansku štátnu príslušníčku a dánskeho 
štátneho príslušníka

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľka petície, talianska štátna občianka žijúca 24 rokov v Dánsku, ktorá je 
v rozvodovom konaní so svojím dánskym manželom, poukazuje na to, že dánske súdy sa 
javia nevšímavé voči zmluve o rozdelení majetku, ktorú pár podpísal v Taliansku, a žiadajú 
udeliť obom právo na polovicu z dvoch nehnuteľností nachádzajúcich sa v Taliansku.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 27. septembra 2012. Parlament požiadal Komisiu 
o poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 30. apríla 2013

Predkladateľka petície, štátna príslušníčka Talianska, ktorá je vydatá za štátneho príslušníka 
Dánska, čelí problémom súvisiacim s uznaním dohody o rozdelení majetku, ktorú manželia 
podpísali a ktorá je osvedčená talianskym sobášnym listom, v rozvodom konaní pred 
dánskymi súdmi.

Poznámky Komisie 

Vzájomné uznávanie predstavuje prioritu Európskej únie. Zásada vzájomného uznávania 
súdnych rozhodnutí je základným pilierom justičnej spolupráce v občianskych aj trestných 
veciach v Únii. 
Žiaden nástroj vzájomného uznávania v oblasti rodinného práva (s výnimkou nariadenia Rady 
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(ES) č. 4/2009 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci 
vo veciach vyživovacej povinnosti) sa však v prípade Dánska neuplatňuje z dôvodu jeho 
osobitného postavenia podľa protokolu č. 22 Lisabonskej zmluvy. Dánsko sa nezúčastňuje 
na nástrojoch EÚ v oblasti občianskej spravodlivosti na základe hlavy V časti III Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie.

V nariadení Rady (ES) č. 44/2001 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov 
v občianskych a obchodných veciach, ktoré sa vzťahuje na Dánsko podľa dohody z roku 2005 
medzi Európskym spoločenstvom a Dánskym kráľovstvom, sa stanovuje vykonateľnosť 
niektorých verejných listín v občianskych a obchodných veciach. Zdá sa, že predmetný 
dokument nepatrí do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. 
Vec predkladateľky petície sa preto riadi vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Záver

Keďže sa zdá, že petícia sa netýka právnych predpisov Únie, Európska komisia sa domnieva, 
že nemôže zasiahnuť v mene predkladateľky petície. 


