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ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ

Οι επί πληρωµή εκδόσεις της Υπηρεσίας Εκδόσεων διατίθενται µέσω ενός παγκόσµιου δικτύου αντιπροσώπων πω-
λήσεων.

Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσετε για να αποκτήσετε κάποια έκδοση;

Αφού προµηθευτείτε τον κατάλογο των αντιπροσώπων πωλήσεων, επιλέξτε τον αντιπρόσωπο που σας ενδιαφέρει 
και επικοινωνήστε µαζί του για να δώσετε παραγγελία.

Πώς θα προµηθευτείτε τον κατάλογο των αντιπροσώπων πωλήσεων;

• Συµβουλευθείτε τον ιστοχώρο της Υπηρεσίας Εκδόσεων http://publications.eu.int/

• Ή ζητήστε τον κατάλογο µέσω φαξ στον αριθµό (352) 2929-42758 και θα τον λάβετε σε έντυπη µορφή
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Πρόλογος
Συλλογή των κοινοτικών πράξεων που αφορούν  

τη δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις

1. Οι θεµέλιοι λίθοι του οικοδοµήµατος της δικαστικής συνεργασίας στις 
αστικές υποθέσεις τέθηκαν κατά τη δεκαετία του 1960. Την εποχή εκείνη 
θεσπίστηκαν δύο πράξεις. Η πρώτη είναι η λεγόµενη σύµβαση των 
Βρυξελλών του 1968 για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση των 
αποφάσεων σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις και η δεύτερη η σύµβαση 
της Ρώµης του 1980 για το εφαρµοστέο δίκαιο στις συµβατικές ενοχές.

2. Παρότι µόνον τα κράτη µέλη της Κοινότητας είχαν τη δυνατότητα να 
καταστούν συµβαλλόµενα µέρη των εν λόγω πράξεων, οι κανόνες της 
συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας δεν είχαν αποτελέσει τη 
βάση τους. Την εποχή εκείνη η υλοποίηση ενός ευρωπαϊκού δικαστικού 
χώρου ήταν µακρινό όραµα, ακόµη και αν ορισµένοι είχαν εκφράσει το 
πρώτον την πολιτική βούληση προς αυτή την κατεύθυνση κατά τη δεκαετία 
του 1970.

3. Τα κράτη µέλη συνήψαν δύο άλλες συµβάσεις στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής 
πολιτικής συνεργασίας κατά τη δεκαετία του 1980, οι οποίες δεν είχαν 
ωστόσο ιδιαίτερα φιλόδοξους στόχους. Η πρώτη από αυτές τις συµβάσεις 
αφορούσε την απλούστευση των διαδικασιών διεκδίκησης της διατροφής, 
µε την υλοποίηση ενισχυµένης συνεργασίας διοικητικού χαρακτήρα στον 
τοµέα αυτόν. Η δεύτερη σύµβαση αφορούσε την κατάργηση της επικύρωσης 
των δηµόσιων εγγράφων στα κράτη µέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Οι 
εν λόγω πράξεις έχουν επικυρωθεί από ορισµένα µόνον κράτη µέλη.

4. Η έναρξη ισχύος της συνθήκης του Μάαστριχτ την 1η Νοεµβρίου 1993 
αποτέλεσε νέο στάδιο κατά την οικοδόµηση της δικαστικής συνεργασίας σε 
αστικές υποθέσεις, καθόσον το άρθρο Κ.1 προέβλεπε ότι η εν λόγω 
συνεργασία περιλαµβανόταν στους στόχους που θα έπρεπε να επιτευχθούν 
στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκείνη η περίοδος χαρακτηρίστηκε 
από τη βούληση νβ θεσπιστούν νέες πράξεις σε τοµείς που είχαν αποκλειστεί 
µέχρι τότε από τη συνεργασία µεταξύ κρατών µελών, όπως ο τοµέας του 

01_2003_1905_testo_GR.indd   5 30-06-2005   8:00:49



 6 ΑΣΤΙΚΌ ΔΊΚΑΙΟ — ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΔΙΚΑΣΤΙΚΉ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ
 Πρόλογος

οικογενειακού δικαίου. Θεσπίστηκε η λεγόµενη σύµβαση των Βρυξελλών ΙΙ 
για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε 
γαµικές διαφορές καθώς και για θέµατα επιµέλειας των τέκνων, επίσης δε η 
σύµβαση για την επίδοση και κοινοποίηση δικαστικών και εξώδικων 
πράξεων σε αστικές ή εµπορικές υποθέσεις.

5. Η έναρξη ισχύος της συνθήκης του Άµστερνταµ την 1η Μαΐου 1999, όπως 
αυτή τροποποιήθηκε στη συνέχεια από τη συνθήκη της Νίκαιας, επέτρεψε 
να υλοποιηθεί ένα πρώτο σχεδιάγραµµα για τη δικαστική συνεργασία σε 
αστικές υποθέσεις. Λαµβάνοντας υπόψη τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού 
Συµβουλίου του Τάµπερε της 15ης και 16ης Οκτωβρίου 1999, η Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα µπόρεσε να προσδιορίσει µια καθοριστικής σηµασίας πορεία 
προς τη θέσπιση ενός πραγµατικού ευρωπαϊκού ιδιωτικού δικαίου µεταξύ 
των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

6. Εξάλλου, λαµβανοµένου υπόψη του γεγονότος ότι ολόκληρος αυτός ο 
τοµέας µεταφέρθηκε από τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση προς τη 
συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, η δικαστική συνεργασία στον 
τοµέα του αστικού δικαίου άρχισε να λειτουργεί, σε γενικές γραµµές, 
σύµφωνα µε κανόνες λειτουργίας πλησιέστερους προς εκείνους που ισχύουν 
στους κλασικούς τοµείς της ευρωπαϊκής οικοδόµησης.

7. Πολλές πράξεις θεσπίστηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Το 
Συµβούλιο «κοινοτικοποίησε» τις συµβάσεις που είχαν συναφθεί κατά το 
παρελθόν για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και εκτέλεση των 
αποφάσεων, και ενέκρινε νέες πράξεις σε αυτόν τον τοµέα. Ας υπενθυµιστεί 
εν προκειµένω η έκδοση των κανονισµών «Βρυξέλλες Ι», «Βρυξέλλες ΙΙ», 
«Βρυξέλλες ΙΙα» καθώς και σχετικά µε τις διαδικασίες αφερεγγυότητας.

8. Το Συµβούλιο θέσπισε επίσης πολλές πράξεις που επιτρέπουν την έκδοση 
κανόνων για την καλύτερη δικαστική συνδροµή µεταξύ των κρατών µελών. 
Οι εν λόγω πράξεις, οι οποίες έχουν αποκτήσει πρωταρχική σηµασία για την 
καθηµερινή ζωή των πολιτών, αφορούν τη συγκέντρωση αποδεικτικών 
στοιχείων στο εξωτερικό καθώς και την επίδοση και κοινοποίηση των 
δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις.

9. Η πρόσβαση στη δικαιοσύνη συνιστά µια άλλη σηµαντική πτυχή του χώρου 
της δικαιοσύνης ο οποίος βρίσκεται σε στάδιο υλοποίησης. Η έκδοση της 
οδηγίας για τη βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη επέτρεψε να 
εξασφαλιστεί ένα υψηλότερο επίπεδο δικαστικής συνδροµής στις 
διασυνοριακές διαφορές το οποίο επιτρέπει σε κάθε πρόσωπο που 
παρεµβαίνει σε αστική ή εµπορική διαφορά να προβάλει τα δικαιώµατα αυτά 
ενώπιον της δικαιοσύνης, ακόµη και αν η οικονοµική του κατάσταση το 
εµποδίζει να επωµιστεί τα δικαστικά έξοδα.

10. Εξάλλου το Συµβούλιο δηµιούργησε ένα ευρωπαϊκό δικαστικό δίκτυο που 
επιτρέπει την προοδευτική εφαρµογή ενός συστήµατος ενηµέρωσης, το 
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οποίο προορίζεται για το κοινό, τόσο για το ευρύ κοινό όσο και για τους 
ειδικούς. Το δίκτυο επιτρέπει τη βελτίωση, την απλούστευση και την 
επιτάχυνση της δικαστικής συνεργασίας µεταξύ των κρατών µελών σε 
αστικές και εµπορικές υποθέσεις τόσο στους τοµείς που καλύπτονται από 
τις ισχύουσες ρυθµίσεις όσο και σε εκείνους όπου καµία πράξη δεν έχει 
εφαρµοστεί ακόµη.

11. Η πλειονότητα αυτών των πράξεων περιελήφθη στην ανά χείρας δηµοσίευση 
η οποία αποσκοπεί να συµβάλει στην υλοποίηση του στόχου που ορίστηκε 
από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Τάµπερε, δηλαδή στην καλύτερη 
πληροφόρηση του πολίτη γενικώς, και του λειτουργού του δικαίου 
ειδικότερα, σχετικά µε τις πράξεις που έχουν θεσπιστεί.

12. Η δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις παραµένει ακόµη σε φάση 
ανάπτυξης. Οι ορίζοντες αυτής της συνεργασίας πρέπει να επεκταθούν σε 
άλλους τοµείς του αστικού και εµπορικού δικαίου, όπως στις περιουσιακές 
σχέσεις των συζύγων ή στο κληρονοµικό δίκαιο, όσον αφορά τον ορισµό 
κανόνων σχετικών µε τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την 
εκτέλεση αποφάσεων.

13. Εξάλλου η Κοινότητα πρέπει να εµβαθύνει σε τέτοιο βαθµό τη συνεργασία 
της για την ελεύθερη κυκλοφορία των δικαστικών αποφάσεων, ώστε για 
ορισµένα είδη δικαστικών αποφάσεων να µην προβλέπεται πλέον δικαστικός 
έλεγχος µεταξύ των κρατών µελών. Πρόκειται λόγου χάρη για τον 
κανονισµό σχετικά µε τη θέσπιση ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου για τις µη 
αµφισβητούµενες απαιτήσεις, κανονισµό ο οποίος µόλις εκδόθηκε.

14. Η θέσπιση κανόνων σύγκρουσης νόµων αποτελεί επίσης µέρος της 
ολοκλήρωσης της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις. Ας 
µνηµονευθεί εν προκειµένω ο κανονισµός που είναι γνωστός ως «Ρώµη ΙΙ» ο 
οποίος αφορά το εφαρµοστέο δίκαιο στις εξωσυµβατικές ενοχές.

15. Ο χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης υλοποιείται σταδιακά στον 
τοµέα της δικαστικής συνεργασίας στις αστικές υποθέσεις. Εύχοµαι να 
αποτελέσει αυτή η συλλογή των κειµένων ένα χρήσιµο εργαλείο για όλους 
τους λειτουργούς του δικαίου.

Charles Elsen
Γενικός διευθυντής του Συµβουλίου

Γ∆ ∆ικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις
Βρυξέλλες, Απρίλιος 2004
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IBρυξέλλες Ι

FAUSTO POCAR

Καθηγητής του διεθνούς δικαίου και του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, από το 
1976, στο Πανεπιστήµιο του Μιλάνου, όπου δίδαξε επί πολλά έτη το ευρωπαϊκό 
κοινοτικό δίκαιο. Καθηγητής στην Ακαδηµία Διεθνούς Δικαίου της Χάγης το 
1983 και, για τη γενική σειρά µαθηµάτων ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, το 1993.

Εισηγητής της οµάδας εργασίας στην οποία ανετέθη η αναθεώρηση της 
«σύµβασης των Βρυξελλών Ι», επιφορτισµένος µε τη σύνταξη της 
επεξηγηµατικής έκθεσης µε αντικείµενο την αναθεώρηση, που δεν 
δηµοσιεύθηκε λόγω του ότι το σχέδιο αναθεώρησης µετετράπη στον 
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 44/2001. Από το 1980 και σε διάφορες περιπτώσεις, 
αντιπρόσωπος της Ιταλίας στη διάσκεψη ιδιωτικού διεθνούς δικαίου της 
Χάγης, από κοινού εισηγητής της ειδικής επιτροπής για την εκπόνηση σχεδίου 
παγκόσµιας σύµβασης περί διεθνούς δωσιδικίας και εκτέλεσης των δικαστικών 
αποφάσεων, τρεχόντως δε πρόεδρος της ειδικής επιτροπής εκπόνησης 
σχεδίου σύµβασης για τις υποχρεώσεις διατροφής. Μέλος του Institut de droit 
international και πολλών επιστηµονικών και επαγγελµατικών ενώσεων, 
ιταλικών και διεθνών, µεταξύ των οποίων και της ευρωπαϊκής οµάδας ιδιωτικού 
διεθνούς δικαίου, της οποίας υπήρξε πρόεδρος από το 1994 ώς το 1997.

Δηµοσίευσε πολυάριθµα (πάνω από 100) κείµενα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου 
και ευρωπαϊκού δικαίου, συµπεριλαµβανοµένου ενός από τα πρώτα 
πανεπιστηµιακά εγχειρίδια δικαίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που 
δηµοσιεύθηκαν στην Ιταλία, και το οποίο έχει ήδη φθάσει στην ένατη έκδοση, 
ένα σχολιασµό των Συνθηκών της Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
καθώς και διάφορα κείµενα κοινοτικού εργατικού δικαίου, εµπορικού και 
οικογενειακού, ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, διεθνούς πολιτικού δικονοµικού 
δικαίου, µε ιδιαίτερη σχέση µε τις συνθήκες Βρυξελλών και Λουγκάνο.
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Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 44/2001 του Συµβουλίου της 22ας Δεκεµβρίου 
2000 για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση 
αποφάσεως σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις 
(Βλέπε επίσης, στο τέλος της πράξης, τον πίνακα  
των δηµοσιευµένων διορθωτικών)

Ι. Ιστορικό και παρούσα κατάσταση

1. Στα πλαίσια της λεγόµενης «κοινοτικοποίησης» του ιδιωτικού διεθνούς 
δικαίου που υπήρξε στοιχείο της συνθήκης του Άµστερνταµ, η ρύθµιση της 
διεθνούς δικαιοδοσίας και της εκτέλεσης των αποφάσεων που εκδίδονται 
επί αστικών και εµπορικών διαφορών, η οποία και αποτελεί τον τίτλο του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 44/2001, γνωστού ως «κανονισµού των Βρυξελλών 
Ι», έχει καταλάβει αναµφισβήτητα κεντρική θέση. Της ρύθµισης αυτής 
προηγήθηκε η σύµβαση των Βρυξελλών της 27ης Σεπτεµβρίου 1968 
(«σύµβαση των Βρυξελλών Ι»), που εκδόθηκε, καλύπτοντας το ίδιο θέµα, 
από τα τότε έξι κράτη µέλη της ΕΚ σύµφωνα µε το άρθρο 220 της Συνθήκης 
και άρχισε να ισχύει την 1η Φεβρουαρίου 1973 (1). Η σύµβαση, η οποία 
αποτελεί την πρώτη πολυµερή σύµβαση σχετικά µε την αναγνώριση των 
δικαστικών αποφάσεων γενικού χαρακτήρα και ρυθµίζει άµεσα τη διεθνή 
δικαιοδοσία των συµβαλλοµένων κρατών, δέχεται εν συνεχεία τη 
δικαιοδοσία αυτή και ως προϋπόθεση της εκτέλεσης των αποφάσεων στα 
άλλα συµβληθέντα κράτη και έτσι καθιστά ταυτόσηµες την άµεση και την 
έµµεση δικαιοδοσία· πρόκειται εποµένως για µια λεγοµένη «διπλή» (2) 
σύµβαση. Η σύµβαση αυτή εν συνεχεία τροποποιήθηκε επανειληµµένα 
κατά τις διάφορες διευρύνσεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (3).

2. Υπενθυµίζεται ότι το περιεχόµενο της σύµβασης των Βρυξελλών Ι αποτέλεσε 
αντικείµενο και της λεγοµένης «παράλληλης» σύµβασης που συνήφθη στο 
Λουγκάνο τη 16η Σεπτεµβρίου 1988 µεταξύ των κρατών µελών της ΕΕ και 
άλλων ευρωπαϊκών κρατών (πρώην µελών της ΕΖΕΣ) (4), έστω και µε 
ορισµένες διαφορές του κειµένου, οι οποίες εν µέρει µόνον εξαλείφθηκαν 
κατά τις επόµενες τροποποιήσεις της σύµβασης των Βρυξελλών Ι. Το 
Συµβούλιο, προκειµένου αφενός να εναρµονίσει πλήρως τα κείµενα των δύο 
συµβάσεων και αφετέρου να επιλύσει αυθεντικώς ορισµένα προβλήµατα 
ερµηνείας των διατάξεών τους, τα οποία κατέστησε προφανή η νοµολογία 
του ∆ικαστηρίου των ΕΚ (βλέπε παρακάτω), ανέλαβε το 1997 την 
πρωτοβουλία µιας ταυτόχρονης αναθεώρησης των δύο συµβάσεων, ανα-
θέτοντας το έργο αυτό σε µια οµάδα εµπειρογνωµόνων των κρατών των 
συµβαλλοµένων µε τις δύο συµφωνίες, η οποία παρουσίασε ένα ανα-
θεωρηµένο κείµενο το 1999 (5). Η έναρξη της ισχύος της συνθήκης του 

(1) ΕΕ L 299 της 31.12.1972. Τη 
σύµβαση συνοδεύει επεξηγηµατική 

έκθεση που επιµελήθηκε ο  
P. Jenard: EE C 59 της 5.3.1979 

(«έκθεση Jenard»).
(2) G. A. L. Droz, Compétence 

judiciaire et exécution des jugements 
dans le marché commun, Paris, 

1972, σσ. 2 επ.
(3) Σύµβαση της 9ης Οκτωβρίου 

1978 σχετική µε την προσχώρηση 
της ∆ανίας, της Ιρλανδίας και του 

Ηνωµένου Βασιλείου, ΕΕ L 304 της 
30.10.1978, µε επεξηγηµατική 

έκθεση του P. Schlosser, EE C 59 
της 5.3.1979· σύµβαση της 25ης 
Οκτωβρίου 1982 σχετική µε την 
προσχώρηση της Ελλάδας, ΕΕ L 

388 της 31.12.1982, µε 
επεξηγηµατική έκθεση του  

∆. Ευρυγένη και Κ. ∆. Κεραµέως, 
ΕΕ C 298 της 24.11.1986· σύµβαση 

της 26ης Μαΐου 1989 σχετική µε 
την προσχώρηση της Ισπανίας και 

της Πορτογαλίας, ΕΕ L 285 της 
3.10.1989, µε επεξηγηµατική 

έκθεση των Μ. de Almeida Cruz, 
M. Desantes Real και Ρ. Jenard, ΕΕ 
C 189 της 28.7.1990· σύµβαση της 

29ης Νοεµβρίου 1996 σχετική µε 
την προσχώρηση της Αυστρίας, 

της Φινλανδίας και της Σουηδίας, 
ΕΕ C 15 της 17.1.1997.

(4) ΕΕ L 319 της 25.11.1988, µε 
επεξηγηµατική έκθεση των  

P. Jenard και G. Möller, ΕΕ C 189 της 
28.7.1990. Βλέπε και G. A. L. Droz 

και H. Gaudemet-Tallon, «La 
transformation de la Convention 

de Bruxelles de 27 Septembre 1968 
en Règlement de Conseil 

concernant la compétence 
judiciaire, la reconnaissance et 

l’exécution des décisions en matière 
civile et commerciale», στη Rev. 

critique dr. int. privé, 2001, σσ. 601 
επ.· H. Tagaras, «La révision et 

communautarisation de la 
convention de Bruxelles par le 

règlement 44/2001», στα Cahiers de 
droit européen, 2003, σσ. 399 επ.·  

Β. von Hoffmann, Internationales 
Privatrecht, έβδοµη έκδοση, σσ. 118 

επ.· L. Collins (εκδ.), Dicey and 
Morris on the Conflict of Laws,

δέκατη τρίτη έκδοση, τρίτο 
συµπλήρωµα, Λονδίνο, 2003, σσ. 25 

επ.
(5) Βλέπε, στο έγγραφο της 

Επιτροπής όπου παραπέµπει η
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Άµστερνταµ και η επακόλουθη υπαγωγή στην Κοινότητα της δικαστικής 
συνεργασίας επί αστικών υποθέσεων παρεµπόδισαν ωστόσο τη θέσπιση του 
κειµένου που προτάθηκε από την οµάδα, ως µιας νέας µορφής της σύµβασης 
των Βρυξελλών Ι. Το εν λόγω κείµενο, εξάλλου, περιελήφθη σε µεγάλη 
έκταση στην πρόταση κανονισµού που η Επιτροπή υπέβαλε στο Συµβούλιο 
βάσει του άρθρου 61 της συνθήκης ΕΚ, µε προσαρµογές αναγκαίες λόγω του 
είδους νοµοθετήµατος που προτιµήθηκε και µε νέες διατάξεις περί 
συµβάσεων καταναλωτών (6)· το κείµενο εξετάστηκε επίσης εκ νέου από 
την επιτροπή αστικού δικαίου του Συµβουλίου. Κατόπιν όλων αυτών ο 
κανονισµός των Βρυξελλών Ι εκδόθηκε στις 22 ∆εκεµβρίου 2000 και άρχισε 
να ισχύει την 1η Μαρτίου 2002, οπότε και κατέστη άµεσα εφαρµοστέος στα 
κράτη µέλη κατόπιν της δηµοσίευσής του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (7).

3. Τη σύµβαση του 1968 ακολούθησε ένα πρωτόκολλο, το οποίο υπεγράφη στο 
Λουξεµβούργο την 3η Ιουνίου 1971, ετέθη σε ισχύ την 1η Σεπτεµβρίου 1975 
(8), και απέδωσε στο ∆ικαστήριο των ΕΚ αρµοδιότητα να ερµηνεύει τη 
σύµβαση κατόπιν αιτήµατος των εθνικών εφετείων ή άλλων δικαστηρίων 
τελευταίου βαθµού. Το πρωτόκολλο οδήγησε κατά τα τελευταία 30 χρόνια 
σε ευρεία νοµολογία η οποία κατέστησε δυνατή την ενιαία ερµηνεία των 
διατάξεων της σύµβασης, µέσω της αποδοχής αυτόνοµων νοµικών εννοιών 
και της µείωσης της προσφυγής των δικαστών των συµβαλλοµένων κρατών 
στο εθνικό δίκαιο. Η ερµηνευτική δραστηριότητα του ∆ικαστηρίου των ΕΚ, 
µετά από πάροδο ετών, εξασφάλισε τελικά στους κανόνες της σύµβασης 
νοµική ασφάλεια υψηλού επιπέδου, πράγµα που την κατέστησε πολύ 
αξιόπιστο όργανο των εργαζοµένων στο χώρο της δικαιοσύνης. Για την 
παράλληλη σύµβαση του Λουγκάνο, αντιθέτως, δεν υπήρξε µια διαδικασία 
ενιαίας ερµηνείας· οι εθνικοί δικαστές, ωστόσο, ακόµη και των µη  
κοινοτικών κρατών, συχνά βασίστηκαν στη νοµολογία του ∆ικαστηρίου 
των ΕΚ εξασφαλίζοντας εναρµονισµένες λύσεις στα πλαίσια των οικείων 
κρατών. Ως προς τον κανονισµό των Βρυξελλών Ι, πάντως, δεν εφαρµόζεται 
το πρωτόκολλο του 1971. Η ενιαία ερµηνεία του αναµένεται ότι θα προκύψει 
από τις τακτικές διαδικασίες, που αναθέτουν στο ∆ικαστήριο των ΕΚ την 
ερµηνεία του κοινοτικού δικαίου, σύµφωνα µε το άρθρο 234 της συνθήκης 
ΕΚ. Βάσει του άρθρου 68 της συνθήκης ΕΚ ωστόσο, µιας διάταξης αµφίβολης 
σκοπιµότητας, νοµιµοποιούνται να υποβάλλουν στο ∆ικαστήριο ερωτήµατα 
ερµηνείας µόνον οι εθνικοί δικαστές οι αποφάσεις των οποίων δεν 
υπόκεινται σε ένδικα µέσα του εσωτερικού δικαίου (9). Εν πάση περιπτώσει 
υπενθυµίζεται ότι, όσον αφορά τις διατάξεις του κανονισµού που απλώς 
επαναλαµβάνουν κανόνες της σύµβασης των Βρυξελλών Ι, η ερµηνεία που 
τους έχει δώσει το ∆ικαστήριο των ΕΚ βάσει του πρωτοκόλλου του 1971 
εξακολουθεί να ισχύει και πρέπει να λαµβάνεται υπόψη.

4. Η σηµασία ενός κοινοτικού νοµοθετήµατος όπως του κανονισµού των 
Βρυξελλών Ι για την πραγµάτωση πλήρους και αρµονικής ελευθερίας 

 επόµενη υποσηµείωση, αναφορά 
στη διαδικασία που ακολουθήθηκε. 

Επισηµαίνεται ότι ο γράφων 
εξετέλεσε καθήκοντα εισηγητή της 
οµάδας εργασίας. Η επεξηγηµατική 

του έκθεση επρόκειτο να 
συνοδεύει τη νέα µορφή της 

σύµβασης των Βρυξελλών Ι, όπως 
είχε γίνει και στις περιπτώσεις των 

προηγουµένων µορφών της. Τα 
επακολουθήσαντα που οδήγησαν 

στην έκδοση κανονισµού 
παρεµπόδισαν τη δηµοσίευση της 
επεξηγηµατικής έκθεσης η οποία 
θα µπορούσε να δηµοσιευθεί στο 

µέλλον ως έκθεση για τη νέα 
µορφή της παράλληλης σύµβασης 

του Λουγκάνο, όταν αυτή 
συναφθεί.

(6) COM(1999) 348 τελικό της 
14ης Ιουλίου 1999.

(7) ΕΕ L 12 της 16.1.2001.
(8) ΕΕ C 27 της 26.1.1998 

(τελευταία µορφή του κειµένου 
του πρωτοκόλλου). Σχετικά µε την 

αρχική µορφή βλέπε F. Pocar, La 
convenzione di Bruxelles sulla 

giurisdizione e l’esecuzione delle 
sentenze, τρίτη έκδοση, Μιλάνο, 

1995, σσ. 32 επ.
(9) V. H. Gaudemet-Tallon, 
Compétence et exécution des 

jugements en Europe, τρίτη έκδοση, 
Παρίσι, 2002, σ. 22· S. Bariatti, «La 

cooperazione giudiziaria in materia 
civile dal terzo pilastro dell’Unione 

europea al titolo IV del Trattato 
CE», στο Dir. Dell’Unione europea, 
2001, σ. 277· F. Pocar, «Remarques 

sur la coopération judiciaire en 
matière civile dans la CE», στο 

Mélanges en l’honneur de B. Dutoit, 
Γενεύη, 2002, σ. 229.
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κίνησης των προσώπων, των αγαθών, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων 
µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι µεγίστη. Η σηµασία αυτή είχε γίνει δεκτή 
ήδη κατά το χρόνο της σύναψης της ιδρυτικής συνθήκης της ΕΚ, το άρθρο 
220 της οποίας ανέφερε την κυκλοφορία των δικαστικών αποφάσεων µεταξύ 
των θεµάτων που θα έπρεπε να αποτελέσουν αντικείµενο µιας σύµβασης των 
κρατών µελών. Κυρίως όµως η εξέλιξη της σύµβασης των Βρυξελλών, η 
επιτυχία την οποία σηµείωσε ήδη από την έναρξη της ισχύος της, η ογκώδης 
νοµολογία που αναπτύχθηκε κατά την ερµηνεία και εφαρµογή της, που την 
κατέστησαν σηµείο καθηµερινής αναφοράς της ευρωπαϊκής κοινοτικής ζωής, 
αποδεικνύουν τη σηµασία του κανονισµού. Η ύπαρξη µιας σύµβασης που 
βασίζεται σε ενιαίους κανόνες άµεσης δικαιοδοσίας, η τήρηση των οποίων 
δεν πρέπει να ελέγχεται από το δικαστή του κράτους όπου ζητείται η 
εκτέλεσή της, και στην αυτόµατη αναγνώριση του δεδικασµένου επιτάχυνε 
την κυκλοφορία των δικαστικών αποφάσεων µεταξύ των κρατών µελών της 
Ένωσης. Ο τρέχων όµως κανονισµός, που απλουστεύει ακόµη περισσότερο 
τη διαδικασία µε την οποία µια απόφαση που εκδόθηκε σε ένα κράτος µέλος 
κηρύσσεται εκτελεστή σε ένα άλλο, πιθανότατα θα οδηγήσει σταδιακά στη 
σχεδόν πλήρη εξάλειψη των εµποδίων που παρεµβάλλονται ακόµη στην 
αυτόµατη εκτέλεση των αποφάσεων µέσα στο έδαφος της Κοινότητας. 
Πρόκειται εποµένως για ένα θεµελιώδες βήµα της δηµιουργίας ενός 
πραγµατικού ευρωπαϊκού δικαιοδοτικού χώρου, όπου δεν θα υπάρχουν 
φραγµοί µεταξύ κρατών µελών. ∆εν είναι τυχαίο ότι η σύµβαση ήδη 
χαρακτηρίστηκε ως πράξη οµοσπονδιακής εµβέλειας (10), πράγµα που ισχύει 
κατά µείζονα λόγο για τον κανονισµό.

ΙΙ. Πεδίο εφαρµογής

1. Πεδίο εδαφικής εφαρµογής

Ο κανονισµός εφαρµόζεται σε όλα τα κράτη µέλη, µε εξαίρεση τη ∆ανία η 
οποία, βάσει του άρθρου 69 της συνθήκης ΕΚ, δεν συµµετέχει στις πράξεις που 
εκδίδονται σύµφωνα µε τον τίτλο IV της Συνθήκης, ενώ εφαρµόζεται στο 
Ηνωµένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, κράτη τα οποία γνωστοποίησαν την 
πρόθεσή τους να δεσµεύονται από το εν λόγω νοµοθέτηµα. Για τις σχέσεις 
εποµένως της ∆ανίας µε τα λοιπά κράτη µέλη της ΕΚ εξακολουθεί να ισχύει η 
σύµβαση των Βρυξελλών Ι, στη µορφή που είχε πριν από την αναθεώρηση, που 
οδήγησε στην έγκριση του κανονισµού.

(10) V. B. Goldman, «Un traité 
fédérateur: la convention entre les 

États membres de la CEE sur la 
reconnaissance et l’exécution des 

décisions en matière civile et 
commerciale», στη Riv. trim. droit 

européen, 1971, σσ. 1 επ.
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2. Πεδίο εφαρµογής καθ’ ύλην

1. Παρά την ευρύτητα του τίτλου του, που αναφέρει εν γένει τις αστικές και 
εµπορικές υποθέσεις, και παρά τα δηλούµενα από το άρθρο 1 πρώτο 
εδάφιο, σύµφωνα µε το οποίο ο κανονισµός εφαρµόζεται «ανεξάρτητα από 
το είδος του δικαστηρίου», περιέχονται σε αυτόν διάφορες εξαιρέσεις, τις 
οποίες προβλέπει η παράγραφος 2 του ιδίου αυτού άρθρου 1, όπου 
απαριθµούνται: η προσωπική κατάσταση και ικανότητα των φυσικών 
προσώπων, οι περιουσιακές σχέσεις των συζύγων, οι κληρονοµικές 
σχέσεις, οι πτωχεύσεις, οι πτωχευτικοί συµβιβασµοί και άλλες ανάλογες 
διαδικασίες, η κοινωνική ασφάλιση, η διαιτησία. Σε αυτά προστίθενται οι 
φορολογικές, τελωνειακές και διοικητικές υποθέσεις.

2. Πρόκειται για εξαιρέσεις τις οποίες το ∆ικαστήριο των ΕΚ ερµήνευσε, σε 
ορισµένες περιπτώσεις, µάλλον διευρυντικώς, υπάγοντας σε αυτές και τις 
διαφορές που, καίτοι δεν περιλαµβάνονται ρητώς στις προβλεπόµενες 
εξαιρέσεις, ανάγονται σε αυτές, έστω εµµέσως. Το ∆ικαστήριο των ΕΚ 
καθόρισε άλλωστε ρητώς ότι κανένας κανόνας δεν επιβάλλει τη σύνδεση 
των παρεποµένων αγωγών µε την κύρια αγωγή και ότι αυτές εποµένως 
υπάγονται ή όχι στο πεδίο εφαρµογής της σύµβασης, και ήδη του κανονισµού, 
«ανάλογα µε το είδος της διαφοράς που αφορούν, και όχι µε το είδος της 
διαφοράς την οποία αφορά η κύρια αγωγή» (11). Υπενθυµίζεται εξάλλου ότι 
ορισµένες από τις υποθέσεις που εξαιρούνται ρυθµίζονται από κοινοτικούς 
κανόνες, όπως ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1346/2000 περί διαδικασιών 
αφερεγγυότητας και ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1347/2000 περί γαµικών 
διαφορών και γονικής εξουσίας επί των κοινών τέκνων. ∆υνάµει του άρθρου 
67 του κανονισµού, οι κοινοτικές ρυθµίσεις που περιέχονται στα εν λόγω 
νοµοθετήµατα υπερισχύουν έναντι του ίδιου του κανονισµού, µπορεί 
εποµένως να ληφθούν υπόψη και κατά την ερµηνεία των υποθέσεων που 
εξαιρούνται από αυτόν.

3. Πέρα από τις εξαιρέσεις που αναφέρει το άρθρο 1, το αντικειµενικό πεδίο 
του κανονισµού περιορίζεται από τις διατάξεις περί διεθνούς δικαιοδοσίας, 
αναγνώρισης και εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων, που περιέχονται 
σε άλλες συµβάσεις «περί ειδικών θεµάτων», οι οποίες σύµφωνα µε το 
άρθρο 71 δεν θίγονται από τον κανονισµό. Παρά ταύτα, και όταν ο 
δικαστής κράτους µέλους εφαρµόσει τους περί δωσιδικίας κανόνες µιας 
σύµβασης µε αντικείµενο ειδικό θέµα, οι αποφάσεις του αναγνωρίζονται 
και εκτελούνται στα λοιπά κράτη µέλη δυνάµει του κανονισµού, εκτός αν 
είναι µέλη της ειδικής σύµβασης τόσο το κράτος προέλευσης της απόφασης 
όσο και το κράτος προς το οποίο απευθύνεται η σχετική αίτηση εκτέλεσης. 
Στην περίπτωση αυτή οι όροι της αναγνώρισης και εκτέλεσης ρυθµίζονται 
από τη σύµβαση, ενώ είναι οπωσδήποτε δυνατόν να εφαρµοστούν οι 
διατάξεις του κανονισµού για τη διαδικασία αναγνώρισης και εκτέλεσης.

(11) Απόφαση της 6ης Μαρτίου 
1980 στην υπόθεση 120/79, De 
Cavel II, Συλλογή 1980, σ. 980, 

συγκεκριµένα σ. 731.
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3. Χρονικό πλαίσιο της εφαρµογής

Σύµφωνα µε το άρθρο 66, ο κανονισµός των Βρυξελλών Ι εφαρµόζεται µόνον 
στις αγωγές που ασκούνται και στα δηµόσια έγγραφα που εκδίδονται µετά 
την έναρξη της ισχύος του την 1η Μαρτίου 2002. Η παράγραφος 2, ωστόσο, 
του ιδίου άρθρου 66 ορίζει ότι, εάν µια αγωγή ασκήθηκε σε ένα κράτος µέλος 
πριν από την ηµεροµηνία αυτήν, η απόφαση που εξεδόθη εν συνεχεία 
αναγνωρίζεται και εκτελείται στα λοιπά κράτη µέλη σύµφωνα µε τον 
κανονισµό, σε δύο περιπτώσεις: είτε αν, κατά το χρόνο που ασκήθηκε η αγωγή 
στο κράτος µέλος προέλευσης, αυτό ήταν µέρος της σύµβασης των Βρυξελλών 
Ι ή της σύµβασης του Λουγκάνο· είτε αν οι κανόνες περί δωσιδικίας που 
εφαρµόζονται στο κράτος προέλευσης είναι σύµφωνοι µε τους αντίστοιχους 
του κανονισµού ή σύµβασης συναφθείσας µεταξύ του κράτους προέλευσης 
και του κράτους αναγνώρισης ή εκτέλεσης, η οποία ίσχυε κατά την ηµεροµηνία 
άσκησης της αγωγής. Σκοπός αυτής της µεταβατικής διάταξης είναι αφενός 
να εξασφαλιστεί κατά το δυνατόν η συνέχεια µεταξύ των συµβάσεων που 
ισχύουν µεταξύ κρατών µελών και του κανονισµού, και αφετέρου να ευνοηθεί 
το ενιαίο των κανόνων περί εκτελέσεως των δικαστικών αποφάσεων στο 
έδαφος της ΕΕ.

ΙΙΙ. Η άµεση διεθνής δικαιοδοσία

1. Το κριτήριο της γενικής δικαιοδοσίας

1. Το σύστηµα άµεσης διεθνούς δικαιοδοσίας του κανονισµού βασίζεται, 
όπως και το αντίστοιχο της σύµβασης των Βρυξελλών Ι, σε ένα γενικό 
κριτήριο, σε ορισµένα ειδικά κριτήρια, εναλλακτικά προς το γενικό, σε 
δωσιδικίες λεγόµενες «προστασίας» που θεσπίζουν ένα ιδιαίτερο σύστηµα 
κανόνων για τις περιπτώσεις που πρέπει να προστατευθεί ένα αδύναµο 
µέρος, στη δικαιοδοσία την οποία επεκτείνουν τα µέρη και, τέλος, σε 
αποκλειστικές δωσιδικίες.

2. Το προβλεπόµενο από το άρθρο 2 γενικό κριτήριο συνίσταται στην 
κατοικία του εναγοµένου σε ένα κράτος µέλος. Συνεπάγεται ότι τα 
πρόσωπα που έχουν την κατοικία τους σε ένα κράτος µέλος ενάγονται, 
ανεξάρτητα από την ιθαγένειά τους (η οποία αποκλείεται τελείως ως 
κριτήριο δικαιοδοσίας, χάριν της αρχής κατά την οποία µέσα στην ενιαία 
αγορά δεν επιτρέπεται καµία διάκριση βασιζόµενη στην ιθαγένεια), 
ενώπιον των δικαστηρίων αυτού του κράτους. Τα εν λόγω πρόσωπα είναι 
δυνατόν να εναχθούν ενώπιον των δικαστηρίων άλλου κράτους µέλους 
όταν, αλλά µόνον όταν, το προβλέπει ο κανονισµός. Ειδικότερα δεν είναι 
δυνατόν να εφαρµοστούν ως προς αυτά τα πρόσωπα οι απαριθµούµενοι, 
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έστω ενδεικτικώς, στο παράρτηµα Ι του κανονισµού εθνικοί κανόνες περί 
δωσιδικίας. Τονίζεται ότι η κατοικία του εναγοµένου αποτελεί κριτήριο 
που θεµελιώνει τη διεθνή δικαιοδοσία στο κράτος της κατοικίας, δεν 
διέπει όµως ταυτόχρονα και την εδαφική ή την καθ’ ύλην αρµοδιότητα 
των δικαστηρίων του εν λόγω κράτους. Η τελευταία αυτή ρυθµίζεται 
εποµένως από τους εθνικούς κανόνες του ιδίου κράτους.

3. Η επιλογή της κατοικίας ως κριτηρίου γενικής δωσιδικίας αποτέλεσε 
στόχο και ορισµένων επικρίσεων, στην περίπτωση της σύµβασης των 
Βρυξελλών Ι, λόγω της έλλειψης ενός ενιαίου ορισµού της κατοικίας, ο 
οποίος επαφίετο στο εθνικό δίκαιο του δικάζοντος δικαστή. Αν και στην 
πράξη η εφαρµογή της σύµβασης δεν προξένησε κανένα σχετικό 
πρόβληµα, µε τον κανονισµό δόθηκε ενιαίος ορισµός της έδρας των 
εταιρειών και της κατοικίας των φυσικών προσώπων. Εποµένως αν ο 
εναγόµενος είναι φυσικό πρόσωπο, ο καθορισµός της κατοικίας του 
γίνεται από τον δικάζοντα δικαστή βάσει του εθνικού δικαίου· αν προκύψει 
ότι ο εναγόµενος δεν έχει εκεί την κατοικία του, το δικαστήριο, για να 
καθορίσει αν αυτός έχει την κατοικία του σε κάποιο άλλο κράτος µέλος, θα 
εφαρµόσει το δίκαιο του τελευταίου αυτού κράτους µέλους (άρθρο 59). Αν, 
αντιθέτως, πρόκειται για εταιρεία ή άλλο νοµικό πρόσωπο, το άρθρο 60 
ορίζει ότι η έδρα της είναι, για την εφαρµογή του κανονισµού, στον τόπο 
όπου έχει την έδρα της κατά το καταστατικό της, ή την κεντρική της 
διοίκηση ή, άλλως, το κέντρο της κύριας δραστηριότητάς της. Τα κριτήρια 
τα προβλεπόµενα από αυτόν τον κανόνα, ο οποίος έχει ως πρότυπο το 
άρθρο 48 της συνθήκης ΕΚ, είναι εναλλακτικής φύσεως, µε µια διπλή 
συνέπεια: πρώτον, ο ενάγων µπορεί να έχει στη διάθεσή του πολλά 
εναλλακτικά δικαστήρια στα πλαίσια της εδαφικής εφαρµογής του 
κανονισµού και, δεύτερον, η ύπαρξη ενός και µόνον από τα κριτήρια σε ένα 
κράτος µέλος συνεπάγεται την εφαρµογή του κανονισµού ακόµη και όταν 
βάσει των άλλων κριτηρίων η εταιρεία θα είχε την έδρα της σε τρίτο 
κράτος. Η χρησιµότητα του κανόνα αυτού, περισσότερο από την επίλυση 
των ζητηµάτων συντρέχουσας δωσιδικίας διαφόρων κρατών µελών, 
συνίσταται ακριβώς στη δυνατότητα να υπαχθούν στην ενιαία ρύθµιση 
του κανονισµού οι εταιρείες που έχουν ένα τουλάχιστον συνδετικό 
στοιχείο µε το έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4. H κατοικία του εναγοµένου αποτελεί, πέραν του γενικού κριτηρίου 
δωσιδικίας, που συντρέχει µε άλλα κριτήρια µόνον στις περιπτώσεις που 
προβλέπονται από τον κανονισµό, και κριτήριο καθορισµού του πεδίου 
εφαρµογής των κανόνων περί δωσιδικίας, τους οποίους προβλέπει ευθέως 
ο ίδιος ο κανονισµός. Πράγµατι, σύµφωνα µε το άρθρο 4, αν ο εναγόµενος 
δεν έχει την κατοικία του στο έδαφος ενός κράτους µέλους, η δωσιδικία 
ρυθµίζεται από τον κανονισµό µόνον εµµέσως µέσω παραποµπής στο 
δίκαιο κάθε κράτους µέλους, µε την εξαίρεση των κανόνων περί 
αποκλειστικής δωσιδικίας και περί παρέκτασης της διεθνούς δωσιδικίας 
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που περιέχονται στα άρθρα 22 και 23 και που εφαρµόζονται και σε αυτή 
την περίπτωση. Είναι εποµένως δυνατόν να επικληθούν έναντι των 
εναγοµένων που έχουν την κατοικία τους σε τρίτα κράτη τα εθνικά 
κριτήρια δικαιοδοσίας του παραρτήµατος Ι του κανονισµού και όταν 
οδηγούν σε φόρουµ ανεπιεική. Οι αποφάσεις που εκδίδονται από δίκες που 
βασίστηκαν σε αυτούς τους εθνικούς κανόνες γίνονται δεκτές, όπως θα 
δούµε στην ελεύθερη κυκλοφορία µέσα στα άλλα κράτη µέλη βάσει του 
κανονισµού, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις µε τις αποφάσεις εκείνες που 
εξεδόθησαν τηρουµένων των κριτηρίων δικαιοδοσίας που αυτός 
προβλέπει. Η διάταξη αυτή, που περιείχετο ήδη στη σύµβαση των 
Βρυξελλών Ι, έχει κατηγορηθεί ότι επιφέρει διακριτική µεταχείριση εις 
βάρος των προσώπων που έχουν την κατοικία τους σε τρίτα κράτη (12)· 
αυτό θεραπεύεται, αν και µόνον εν µέρει, µε τον κανόνα του άρθρου 72, 
βάσει του οποίου εξακολουθούν να ισχύουν οι διµερείς συµφωνίες που 
έχουν συναφθεί µε τρίτα κράτη και που προβλέπουν περιορισµούς της εν 
λόγω ελεύθερης κυκλοφορίας (13).

2. Οι ειδικές δωσιδικίες

1. Ο ενάγων έχει στη διάθεσή του, εναλλακτικώς προς το γενικό φόρουµ της 
κατοικίας του εναγοµένου σε ένα κράτος µέλος, µια σειρά από άλλα ειδικά 
φόρουµ τα οποία προβλέπονται από τα άρθρα 5-7 του κανονισµού και του 
επιτρέπουν να ασκήσει την αγωγή και σε άλλο κράτος µέλος. Τα φόρουµ 
αυτά αφορούν τις διαφορές εκ συµβάσεως, τις υποχρεώσεις διατροφής, τις 
αδικοπραξίες, την αποκατάσταση της προτέρας κατάστασης που 
θεµελιώνεται σε αξιόποινη πράξη, τις διαφορές που αφορούν την 
εκµετάλλευση υποκαταστήµατος ή θυγατρικής, τα τραστ και ορισµένες 
ναυτιλιακές διαφορές. Αντίθετα από ό,τι συµβαίνει στην περίπτωση του 
γενικού φόρουµ, τα κριτήρια ειδικής δικαιοδοσίας κατά κανόνα (14) 
καθορίζουν τόσο τη διεθνή δικαιοδοσία του οικείου κράτους µέλους όσο 
και την εσωτερική δικαιοδοσία των δικαστηρίων του ιδίου κράτους, 
ενδεχοµένως παρεκκλίνοντας από τους εθνικούς κανόνες της κατά τόπον 
αρµοδιότητας (15).

2. Χωρίς να εξετάσουµε λεπτοµερώς όλα τα παραπάνω κριτήρια, τονίζουµε 
ιδιαίτερα ότι για τις διαφορές εκ συµβάσεως ο κανονισµός, όπως 
προηγουµένως και η σύµβαση των Βρυξελλών Ι, ορίζει ότι ένα πρόσωπο 
είναι δυνατόν να εναχθεί «ενώπιον του δικαστηρίου του τόπου όπου 
εκπληρώθηκε ή οφείλει να εκπληρωθεί η οφειλή» [άρθρο 5 παράγραφος 1 
στοιχείο α)]. Η διάταξη αυτή προξένησε διάφορα προβλήµατα ερµηνείας, 
που αφορούν τόσο τον ορισµό της έννοιας της «διαφοράς εκ συµβάσεως» 
όσο και την ταύτιση της ενοχής εκ συµβάσεως που πρέπει να ληφθεί 
υπόψη για τη δικαιοδοσία, καθώς τέλος και τον καθορισµό του τόπου 
εκτέλεσης.

(12) Βλέπε, π.χ., K. H. Nadelmann, 
«Jurisdictionally improper fora in 

Treaties on Recognition of 
Judgments: the Common Market 

Draft», στο Columbia Law Rev., 
1967, σσ. 995 επ.· P. Hay, «The

Common Market Prelminary Draft
Convention on the Recognition 

and Enforcement of Judgments — 
Some Considerations of Policy and 

Interpretation», στην American 
Journal Comparative Law, 1968, σσ. 

149 επ.· T. C. Hartley, Civil 
Jurisdiction and Judgments, 

London, 1984, σ. 8.
(13) Βάσει του άρθρου 72, ο 

κανονισµός δεν θίγει τις 
συµφωνίες που είχαν συναφθεί 

πριν από την έναρξη της ισχύος 
του (όχι όµως και τις 

µεταγενέστερες, όπως προέβλεπε 
το αντίστοιχο άρθρο 59 της 

σύµβασης των Βρυξελλών Ι) 
µεταξύ ενός κράτους µέλους και 

ενός τρίτου κράτους, µε τις οποίες 
συµφωνίες το πρώτο έχει 

δεσµευθεί να µην αναγνωρίσει 
απόφαση που έχει εκδοθεί σε άλλο 

κράτος µέλος κατά εναγοµένου 
που είχε την κατοικία του ή τη 

συνήθη διαµονή του σε µια τρίτη 
χώρα, εφόσον η απόφαση θα 
βασιζόταν σε µια περίπτωση 

προβλεπόµενη από το άρθρο 4 της 
Συνθήκης µόνο στους κανόνες περί 

δικαιοδοσίας που θεωρούνται 
υπέρµετροι, σύµφωνα µε το 

δεύτερο εδάφιο του άρθρου 3 της 
σύµβασης.

(14) Εξαιρείται η δωσιδικία της 
παραγράφου 6 του άρθρου 5 περί 

τραστ, το οποίο αναφέρει τα 
δικαστήρια του κράτους µέλους 

στο έδαφος του οποίου το τραστ 
έχει την έδρα του.

(15) Σχετικά µε την αναπτυσσόµενη 
κοινοτική ρύθµιση της εσωτερικής 

κατά τόπον αρµοδιότητας των 
κρατών µελών, πέραν της διεθνούς 

τους δικαιοδοσίας, πρβλ.  
S. M. Carbone, Il nuovo spazio 

giudiziario europeo dalla 
Convenzione di Bruxelles al 

Regolamento CE 44/2001, τέταρτη 
έκδοση, Τορίνο, 2002, σσ. 54 επ.
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α) Σχετικά µε το πρώτο πρόβληµα, αντιµέτωπο µε τις αποκλίσεις των 
εθνικών δικαίων των κρατών µελών ως προς την έκταση της διαφοράς 
εκ συµβάσεως (ως παράδειγµα ας χρησιµεύσει η culpa in contrahendo, 
η οποία σε ορισµένα κράτη µέλη θεωρείται συµβατική και σε άλλα 
εξωσυµβατική), το ∆ικαστήριο των ΕΚ απεφάνθη ότι χρειάζεται µια 
αυτόνοµη έννοια, χωρίς όµως να την ορίσει γενικά και αφηρηµένα. Το 
∆ικαστήριο αντιµετώπισε το πρόβληµα κυρίως σε συγκεκριµένες 
περιπτώσεις, αποκλείοντας πάντως την παραποµπή στο εσωτερικό 
δίκαιο των ενδιαφεροµένων κρατών, και παρέχοντας ενδείξεις ώστε να 
καθορίζεται πότε έχοµε µια ενοχή εκ συµβάσεως και πότε αντιθέτως θα 
πρέπει να αποκλειστεί ο συµβατικός της χαρακτήρας (16). Πρέπει 
επίσης να γίνει δεκτό ότι η αµφισβήτηση της ύπαρξης ή του εγκύρου 
µιας σύµβασης υπάγεται στις διαφορές εκ συµβάσεως (17). Όταν τέλος 
µια αγωγή βασίζεται ταυτόχρονα στην παραβίαση µιας ενοχής εκ 
συµβάσεως και στην εξωσυµβατική ευθύνη, πρέπει να γίνεται δεκτό 
ότι δεν υπάρχει συντρέχουσα δωσιδικία και ότι η δωσιδικία θα 
διαπιστώνεται για το πρώτο αίτηµα βάσει της παραγράφου 1 του 
άρθρου 5 και για το δεύτερο βάσει της παραγράφου 3 του άρθρου 5, 
που αφορά τις ενοχές εξ αδικοπραξίας, ακόµη και αν αυτό µπορεί να 
συνεπάγεται για τον ενάγοντα την άσκηση δύο αγωγών ενώπιον των 
δικαστηρίων δύο διαφορετικών κρατών (18), ενδεχόµενο πάντως που 
είναι πάντα δυνατόν να αποφευχθεί αν οι αγωγές ασκηθούν στο γενικό 
φόρουµ της κατοικίας του εναγοµένου (19).

β) Σχετικά µε την αναγνώριση της κρίσιµης ενοχής εξ συµβάσεως, το 
∆ικαστήριο των ΕΚ δέχθηκε µια αυτόνοµη έννοια, αποφαινόµενο ότι ο 
όρος «ενοχή» αναφέρεται στην ενοχή εκ συµβάσεως που αποτελεί τη 
βάση του αιτήµατος και της οποίας η παράλειψη εκπλήρωσης 
προβάλλεται προς υποστήριξη του αιτήµατος του ενάγοντος (20). Η 
λύση αυτή, κατά τα πάντα σύµφωνη µε την παράγραφο 1 του άρθρου 
5, δέχτηκε επικρίσεις διότι καθιστά δυνατόν το να συντρέχουν πολλά 
φόρουµ σε σχέση µε µία και την αυτή σύµβαση. Η δυσχέρεια που 
προκύπτει αµβλύνεται πάντως αν ληφθεί υπόψη ότι, αν, προς 
υποστήριξη του αιτήµατος, αχθούν ενώπιον δικαστηρίου περισσότερες 
από µία ενοχές που πηγάζουν από την ίδια σύµβαση, το δικαστήριο 
µπορεί να αναφερθεί στην κύρια µεταξύ αυτών των ενοχών για να 
καθορίσει την αρµοδιότητά του (21)· η εκτίµηση περί σχέσεως κυρίας 
και παρεποµένης ή περί ισοδυναµίας των ενοχών επαφίεται πάντως 
στο εκδικάζον δικαστήριο, και πρέπει ως βάση να έχει το δίκαιο το 
εφαρµοστέο στη σύµβαση (22).

γ) Σχετικά µε τον τόπο εκπλήρωσης της παροχής το ∆ικαστήριο των ΕΚ, 
από άλλες δυνατές επιλογές —αποδοχή µιας αυτόνοµης έννοιας του 
τόπου εκπλήρωσης της παροχής και παραποµπή στο δίκαιο του 
δικάζοντος δικαστηρίου—, επέλεξε την παραποµπή στη lex causae της 

(16) Αποφάσεις της 22ας Μαρτίου 
1983 στην υπόθεση 34/82, Martin 
Peters, Συλλογή 1983, σ. 987, και 
της 17ης Ιουνίου 1992 στην 
υπόθεση C-26/91, Jacob Handte, 
Συλλογή 1992, σ. Ι-3697.
(17) Βλέπε σχετικά, τουλάχιστον 
σχετικά µε τη διαµφισβήτηση που 
προβλήθηκε µέσω ενστάσεων, κατά 
την εκδίκαση µιας υπόθεσης που 
αφορούσε µη εκπλήρωση 
σύµβασης, απόφαση της 4ης 
Μαρτίου 1982 στην υπόθεση 38/81, 
Effer κατά Kantner, Συλλογή 1982,
σ. 825.
(18) Βλέπε σχετικά απόφαση της 
27ης Σεπτεµβρίου 1988 στην 
υπόθεση 189/87, Καλφέλης, 
Συλλογή 1988, σ. 5565.
(19) Πρέπει να γίνεται αναφορά 
στο άρθρο 2 και όταν η φεροµένη 
ενώπιον δικαστηρίου ενοχή δεν 
υπόκειται σε σύνδεση µε 
συγκεκριµένο τόπο: βλέπε σχετικά 
απόφαση της 19ης Φεβρουαρίου 
2002 στην υπόθεση C-256/00, 
Besix, Συλλογή 2002, σ. Ι-1699.
(20) Βλέπε ειδικότερα απόφαση 
της 6ης Οκτωβρίου 1976 στην 
υπόθεση 14/76, Bloos κατά Bouyer, 
Συλλογή 1976, σ. 1497, µε την 
οποία το ∆ικαστήριο όρισε, κατά 
την εκδίκαση αγωγής αποζηµίωσης 
λόγω µη εκπλήρωσης συµβάσεως, 
ότι η σηµαίνουσα ενοχή δεν ήταν η 
της καταβολής της αποζηµίωσης, 
αλλά εκείνη η µη εκπλήρωση της 
οποίας είχε προβληθεί από τον 
ενάγοντα προς υποστήριξη του 
αιτήµατος αποζηµίωσης.
(21) Απόφαση της 15ης Ιανουαρίου 
1987 στην υπόθεση 266/85, 
Shenavaï, Συλλογή 1987, σ. 239.
(22) Απόφαση της 28ης 
Σεπτεµβρίου 1999 στην υπόθεση 
C-440/97, Groupe Concorde, 
Συλλογή 1999, σ. Ι-6307.
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εριστής παροχής, που καθορίζεται σύµφωνα µε το ιδιωτικό διεθνές 
δίκαιο του δικάζοντος δικαστηρίου (23). Η λύση αυτή, αρχικά στόχος 
επικρίσεων διότι δεν είναι ενιαία και ευνοεί την άγρα δικαστηρίου, 
έγινε περισσότερο αποδεκτή µετά την έναρξη της ισχύος της σύµβασης 
της 19ης Οκτωβρίου 1980 περί εφαρµοστέου δικαίου επί των ενοχών 
εκ συµβάσεως, η οποία όµως δεν εξουδετέρωσε όλες τις δυσχέρειες 
µιας προσφυγής στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο. Για να καταστήσει 
περισσότερο ενιαία την εφαρµογή του κριτηρίου του τόπου 
εκπλήρωσης της παροχής, ο κανονισµός θέσπισε µια νέα διάταξη που 
αποτρέπει την προσφυγή στους κανόνες περί συγκρούσεως δικαίων, 
µέσω του εκ των πραγµάτων καθορισµού του τόπου της εκπλήρωσης 
της παροχής για τις συνηθέστερες συµβάσεις, προβλέποντας ότι, 
εφόσον τα µέρη δεν έχουν συνοµολογήσει άλλως, ο τόπος της 
εκπλήρωσης της παροχής είναι «εφόσον πρόκειται για πώληση 
εµπορευµάτων ο τόπος του κράτους µέλους όπου, δυνάµει της 
σύµβασης, έγινε ή έπρεπε να γίνει η παράδοση των εµπορευµάτων» και 
«εφόσον πρόκειται για παροχή υπηρεσιών ο τόπος του κράτους µέλους 
όπου, δυνάµει της σύµβασης, έγινε ή έπρεπε να γίνει η παροχή των 
υπηρεσιών» [άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β)]. Η διάταξη αυτή 
πρέπει µεν να εφαρµόζεται κατά τρόπον αυτόνοµο και πραγµατιστικό 
που απλώς θα βασίζεται στα γεγονότα (24), αλλά δεν θα µπορεί να 
αποτρέψει την προσφυγή στις διατάξεις περί συγκρούσεως δικαίων 
στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα µέρη δεν έχουν συνοµολογήσει 
επακριβώς µε τη σύµβαση τον τόπο εκπλήρωσης της παροχής, ακόµη 
και όταν αυτή έχει ήδη εκπληρωθεί και αµφισβητείται ο τόπος της 
εκπλήρωσης. Όταν προκύψει αυτή η περίπτωση, στην πράξη 
επιστρέφοµε στο γενικό κριτήριο του στοιχείου α). Το στοιχείο αυτό 
πάντως, σύµφωνα µε τα οριζόµενα από το στοιχείο γ) της παραγράφου 
1 του άρθρου 5, µπορεί πάντοτε να εφαρµοστεί σε κάθε άλλη 
περίπτωση στην οποία δεν εφαρµόζεται το στοιχείο β), δηλαδή στην 
περίπτωση συµβάσεων άλλων πέραν της πώλησης εµπορευµάτων και 
της παροχής υπηρεσιών, και σε αυτές ακόµη τις συµβάσεις εφόσον ο 
τόπος της εκπλήρωσης της παροχής ευρίσκεται σε τρίτο κράτος.

3. Στην περίπτωση των υποχρεώσεων διατροφής, λόγω της ανάγκης να 
προστατευθεί ο δικαιούχος έναντι του οφειλέτη διατροφής προσετέθησαν 
στο γενικό κριτήριο της κατοικίας του εναγοµένου και τα κριτήρια της 
κατοικίας ή της διαµονής του δικαιούχου, σε αυτόν δε επαφίεται η επιλογή 
µεταξύ των διαφόρων εναλλακτικών φόρουµ. Όταν το σχετικό αίτηµα 
είναι επικουρικό σε αγωγή που αντικείµενο έχει την προσωπική 
κατάσταση, προστίθεται και το φόρουµ του δικαστηρίου που, σύµφωνα µε 
το εθνικό δίκαιο, έχει διεθνή δικαιοδοσία να εκδικάσει την αγωγή µε 
αντικείµενο την προσωπική κατάσταση, εκτός αν η διεθνής αυτή 
δικαιοδοσία θεµελιώνεται µόνον στην ιθαγένεια ενός των διαδίκων 
(άρθρο 5 παράγραφος 2).

(23) Αποφάσεις της 6ης Οκτωβρίου 
1976 στην υπόθεση 12/76, Tesseli 

και Dunlop, Συλλογή 1976, σ. 1473, 
καθώς και της 28ης Σεπτεµβρίου 

1999 στην υπόθεση C-440/97, 
Groupe Concorde, Συλλογή 1999, 

σ. Ι-6307.
(24) COM(1999) 348 τελικό, 

σχετικά µε το άρθρο 5.
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4. Στην περίπτωση των ενοχών εξ αδικοπραξίας, η παράγραφος 3 του άρθρου 
5 του κανονισµού ορίζει ότι ο ενάγων µπορεί να εγείρει την αγωγή ενώπιον 
του δικαστηρίου όπου συνέβη ή ενδέχεται να συµβεί το ζηµιογόνο 
γεγονός. Λόγω των αποκλίσεων µεταξύ των νοµικών συστηµάτων των 
κρατών µελών, που βασίζονται εν µέρει στην αρχή της θεωρίας της αγωγής 
και εν µέρει στη θεωρία του γεγονότος για να καθορίσουν τον τόπο όπου 
συνέβη η αδικοπραξία «εκ του µακρόθεν», το ∆ικαστήριο των ΕΚ 
ερµήνευσε την αντίστοιχη διάταξη της σύµβασης των Βρυξελλών Ι 
αποδεχόµενο και τις δύο θεωρίες και αφήνοντας στον ενάγοντα την 
ευχέρεια να ασκήσει την αγωγή είτε ενώπιον του δικαστηρίου του τόπου 
της αγωγής είτε ενώπιον εκείνου του τόπου του γεγονότος (25). Η ερµηνεία 
αυτή αυξάνει µεν τη δυνατότητα άγρας δικαστηρίου, αλλά αντιτάσσεται 
στο ότι η αναφορά στη θεωρία της αγωγής και µόνον θα ευνοούσε 
υπερβολικά τον υπεύθυνο της αδικοπραξίας, δεδοµένου ότι συχνότατα 
συµπίπτουν ο τόπος της αγωγής και ο τόπος της κατοικίας του, πράγµα 
που εξαλείφει την επιλογή την οποία η ειδική δωσιδικία προορίζεται να 
εξασφαλίσει. Εν πάση περιπτώσει, για να αποφευχθεί η υπέρµετρη αύξηση 
των φόρουµ, ως τόπος του γεγονότος θεωρείται εκείνος όπου σηµειώνεται 
η αρχική και άµεση ζηµία και όχι εκείνος όπου προξενούνται έµµεσα 
ενδεχόµενες επακόλουθες περιουσιακές ζηµίες (26). Το ιδιαίτερο πρόβληµα 
που τίθεται για τις αδικοπραξίες που διεπράχθησαν µέσω του τύπου, του 
ραδιοφώνου ή της τηλεοράσεως, για τις οποίες η αγωγή σε µία χώρα 
ενδέχεται να έχει επιζήµια αποτελέσµατα σε διάφορες άλλες χώρες, 
επιλύθηκε διότι ο ζηµιωθείς δύναται να ασκήσει την αγωγή είτε ενώπιον 
του δικαστηρίου της κατοικίας του εναγοµένου, που είναι εν γένει αρµόδιο 
να αποφανθεί επί της όλης δικαιοπραξίας, είτε ενώπιον των δικαστηρίων 
κάθε κράτους όπου ο ενάγων ισχυρίζεται ότι υπέστη ζηµία, καθένα από τα 
οποία όµως έχει δικαιοδοσία να αποφανθεί µόνον για τη ζηµία που 
σηµειώθηκε µέσα στο οικείο κράτος (27).

5. Μεταξύ των ειδικών δωσιδικιών, ο κανονισµός συναριθµεί και ορισµένες 
που βασίζονται στη συνάφεια. Η τελευταία όµως, όπως µπορεί εξάλλου 
να διαπιστωθεί και από τη νοµολογία που εξετάσαµε προηγουµένως, δεν 
αποτελεί γενικό κριτήριο διεθνούς δωσιδικίας, αλλά ενδέχεται να 
καθορίσει τη δικαιοδοσία του δικάζοντος δικαστηρίου µόνον στις 
περιπτώσεις που συγκεκριµένα αναφέρει το άρθρο 6, και επακριβέστερα 
στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν πλείονες εναγόµενοι εφόσον υπάρχει 
στενή συνάφεια µεταξύ των αιτηµάτων, προσεπίκληση εγγυητή, 
ανταγωγή, ή αγωγή για διαφορά εκ συµβάσεως που µπορεί να 
συνεκδικαστεί µε αγωγή που αφορά εµπράγµατα δικαιώµατα επί 
ακινήτου.

(25) Απόφαση της 30ής Νοεµβρίου 
1976 στην υπόθεση 21/76, Mines 
des Potasse d’Alsace κατά Bier, 
Συλλογή 1976, σ. 1735.
(26) Βλέπε σχετικά αποφάσεις της 
11ης Ιανουαρίου 1990 στην 
υπόθεση C-220/88, Dumez, 
Συλλογή 1990, σ. Ι-49, και της 19ης 
Σεπτεµβρίου 1995 στην υπόθεση 
C-364/93, Marinari, Συλλογή 1995, 
σ. Ι-2739.
(27) Απόφαση της 7ης Μαρτίου 
1995 στην υπόθεση C-68/93, 
Shevill, Συλλογή 1995, σ. Ι-415.
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3. Οι δωσιδικίες προστασίας

1. Σε ορισµένες κατηγορίες περιπτώσεων, οι οποίες χαρακτηρίζονται από 
συµβάσεις που συνήθως παρουσιάζουν κοινωνικοοικονοµική ανισορροπία 
µεταξύ των διαδίκων, τα κριτήρια δικαιοδοσίας που εξετάσαµε ώς τώρα 
τελικά θα προσέφεραν στον ισχυρότερο διάδικο ένα ακόµη πλεονέκτηµα. 
Αυτό συµβαίνει βεβαίως στην περίπτωση της γενικής δωσιδικίας όταν η 
αγωγή εγείρεται από τον ασθενέστερο διάδικο βάσει αυτής, αλλά και στην 
περίπτωση των ειδικών δωσιδικιών, δεδοµένου ότι ο ισχυρότερος διάδικος 
έχει τη δυνατότητα να ορίζει µε τη σύµβαση τον τόπο της εκπλήρωσης της 
παροχής. Για να εξασφαλίσει στον ασθενέστερο διάδικο πρόσφορη 
δικονοµική προστασία, ο κανονισµός περιέχει κανόνες περί δωσιδικίας 
που τείνουν στο αποτέλεσµα η δίκη να διεξάγεται κατά προτίµηση ενώπιον 
δικαστηρίου στο οποίο ο ασθενής διάδικος έχει ευχερή πρόσβαση. Στην 
κατηγορία αυτήν υπάγονται οι ασφαλιστικές συµβάσεις, οι συµβάσεις που 
συνάπτονται από καταναλωτές και οι ατοµικές συµβάσεις εργασίας.

2. Στην περίπτωση των ασφαλίσεων, επιτυγχάνεται το να απονέµεται 
διεθνής δικαιοδοσία στο δικαστήριο όπου ο ασφαλισµένος έχει την 
ευκολότερη πρόσβαση, µε το να προσφέρεται στον ενάγοντα 
(αντισυµβαλλόµενο του ασφαλιστή, ασφαλισµένο ή δικαιούχο) η ευχέρεια 
να ασκήσει αγωγή ενώπιον του δικαστηρίου του τόπου της κατοικίας του, 
εναλλακτικώς προς τη γενική δωσιδικία του εναγοµένου. Εάν ο 
ασφαλιστής δεν έχει την κατοικία του σε κράτος µέλος, αλλά έχει 
υποκατάστηµα ή κέντρο δραστηριοτήτων σε κράτος µέλος, θεωρείται ως 
έχων την κατοικία του στο εν λόγω κράτος για τις διαφορές που έχουν 
σχέση µε τη δραστηριότητά τους (άρθρο 9). Ο ασφαλιστής µπορεί επίσης 
να εναχθεί ενώπιον του δικαστηρίου του τόπου του ζηµιογόνου γεγονότος, 
στις περιπτώσεις αστικής ευθύνης ή ασφάλισης ακινήτων. Αντιθέτως, ο 
ασφαλιστής µπορεί να χρησιµοποιήσει µόνον τη γενική δωσιδικία και 
οφείλει να ασκήσει την αγωγή του ενώπιον του δικαστηρίου της κατοικίας 
του αντισυµβαλλοµένου, του ασφαλισµένου ή του δικαιούχου.

3. Η ίδια εναλλακτική επιλογή να αχθεί η διαφορά ενώπιον του δικαστηρίου 
της κατοικίας τους αντί εκείνου του εναγοµένου προσφέρεται στους 
καταναλωτές, οι οποίοι αντιθέτως είναι δυνατόν κατ’ αρχήν να εναχθούν 
από τον αντισυµβαλλόµενο µόνον ενώπιον των δικαστηρίων του κράτους 
όπου έχουν την κατοικία τους. Υπογραµµίζεται ότι η προστασία λειτουργεί 
µόνον όταν η εµπορική ή επαγγελµατική δραστηριότητα του 
συµβαλλοµένου µε τον καταναλωτή αναπτύσσεται στο κράτος µέλος 
όπου έχει την κατοικία του ο τελευταίος, ή απευθύνεται προς αυτό το 
κράτος «µε οιοδήποτε µέσο»: σκοπός αυτού του κανόνα είναι να 
καλύπτεται το ηλεκτρονικό εµπόριο, αρκεί να υπάρχει µια δραστηριότητα 
που απευθύνεται ειδικά προς το κράτος όπου έχει την κατοικία του ο 
καταναλωτής.

01_2003_1905_testo_GR.indd   20 30-06-2005   8:00:54



 ΑΣΤΙΚΌ ΔΊΚΑΙΟ — ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΔΙΚΑΣΤΙΚΉ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ 21
 Bρυξέλλες Ι

4. Και στις περιπτώσεις τέλος των συµβάσεων εργασίας, ενώ ο εργοδότης 
έχει στη διάθεσή του µόνον το γενικό φόρουµ της κατοικίας του 
εναγοµένου, ο εργαζόµενος διαθέτει επιλογή µεταξύ αυτού του φόρουµ 
και ενός άλλου πλησιέστερου προς τον ίδιο, το οποίο, ωστόσο, δεν είναι το 
φόρουµ της κατοικίας του, αλλά του τόπου όπου εκτελεί ή εκτελούσε 
συνήθως την εργασία του, ή, στην περίπτωση εργασίας που εκτελείτο σε 
περισσότερες της µιας χώρες, το φόρουµ του τόπου στον οποίο ευρίσκεται 
ή ευρισκόταν η έδρα δραστηριοτήτων όπου προσελήφθη.

5. Οι ασθενέστεροι συµβαλλόµενοι που αναφέραµε προστατεύονται επίσης 
από τον κίνδυνο µιας συµβατικής παρέκκλισης από τη δικαιοδοσία, που θα 
µπορούσε να τους επιβληθεί από τον αντισυµβαλλόµενο κατά τη σύναψη 
της σύµβασης. Πράγµατι, η παρέκκλιση είναι έγκυρη µόνον αν είναι 
µεταγενέστερη από την έγερση της διαφοράς, αν επιτρέπει στους εν λόγω 
ασθενέστερους συµβαλλοµένους να έχουν στη διάθεσή τους και άλλα 
φόρουµ πέραν εκείνων που προβλέπει ο κανονισµός, ή, τέλος, για τους 
ασφαλισµένους και τους καταναλωτές, αν δίδει δικαιοδοσία στα 
δικαστήρια του κράτους όπου και οι δύο διάδικοι έχουν την κατοικία τους 
ή τη συνήθη διαµονή τους.

4. Η παρέκταση της διεθνούς δικαιοδοσίας

1. Πέραν των περιορισµών που προαναφέραµε, ο κανονισµός των Βρυξελλών 
Ι αποδίδει ευρύτατο ρόλο στην αυτονοµία των µερών όσον αφορά τον 
καθορισµό της διεθνούς δικαιοδοσίας. Ο ρόλος αυτός τον οποίο ορίζει το 
άρθρο 23 του κανονισµού, το οποίο επιτρέπει στα µέρη, αν ένα από αυτά 
τουλάχιστον έχει την κατοικία του σε κράτος µέλος, να ορίσουν το 
δικαστήριο ενός κράτους µέλους ως εκείνο ενώπιον του οποίου θα 
φέρονται οι ενδεχόµενες µελλοντικές διαφορές τους, είναι το αποτέλεσµα 
µιας προοδευτικής κανονιστικής εξέλιξης. Όντως, ενώ η σύµβαση των 
Βρυξελλών Ι αρχικά αναγνώριζε την τυπική εγκυρότητα της ρήτρας 
παρέκτασης της δικαιοδοσίας µόνον αν είχε συνοµολογηθεί γραπτώς, ή, 
αν είχε συνοµολογηθεί προφορικώς, εφόσον είχε επιβεβαιωθεί γραπτώς, η 
σύµβαση προσχώρησης του 1978 προσέθεσε τη δυνατότητα να περιέχεται 
η ρήτρα σε τύπο παραδεκτό και χρησιµοποιούµενο κατά το διεθνές 
εµπόριο, εφόσον τα µέρη το εγνώριζαν ή όφειλαν να το γνωρίζουν και 
εφόσον είναι ευρέως γνωστό και τρεχόντως γίνεται σεβαστό από τα µέρη 
όταν συνάπτονται συµβάσεις του ιδίου είδους στον οικείο εµπορικό κλάδο. 
Σε αυτές τις προϋποθέσεις του κύρους της ρήτρας παρέκτασης, η σύµβαση 
προσχώρησης του 1978 µε τη σειρά της προσέθεσε την προϋπόθεση η 
ρήτρα να περιέχεται σε τύπο παραδεκτό στις πρακτικές που τα µέρη 
τηρούν µεταξύ τους, αποµακρυνοµένη έτσι ακόµη περισσότερο από τις 
αρχικές περιοριστικές επιταγές (28). Ο κανονισµός, επαναλαµβάνοντας το 
τελευταίο κείµενο της σύµβασης και επιβεβαιώνοντας µε τον τρόπο αυτόν 

(28) Η διάταξη περιελήφθη και στη 
σύµβαση του Λουγκάνο του 1988.
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την εύνοια της εγκυρότητας υπέρ της ρήτρας, διευκρίνισε τέλος αφενός ότι 
στον γραπτό τύπο περιλαµβάνεται κάθε είδους επικοινωνία µε 
ηλεκτρονικά µέσα, η οποία επιτρέπει τη µόνιµη καταγραφή της ρήτρας 
που απονέµει δικαιοδοσία, και έκανε αφετέρου πιο ελαστική κατά κάποιον 
τρόπο τη διάταξη που απονέµει αποκλειστική δικαιοδοσία στο οριζόµενο 
δικαστήριο θεσπίζοντας ότι η αποκλειστικότητα ισχύει εκτός αν τα µέρη 
συµφωνήσουν άλλως. Με τον τρόπο αυτόν η ρήτρα παρέκτασης της 
δικαιοδοσίας έφθασε σε ένα βαθµό µεγαλύτερης ευελιξίας που την καθιστά 
λειτουργικό όργανο περισσότερο ανταποκρινόµενο στις ανάγκες του 
διεθνούς εµπορίου, όπου η αυτονοµία των µερών διαδραµατίζει και πρέπει 
να διαδραµατίζει θεµελιώδη ρόλο.

2. Η παρέκταση της δικαιοδοσίας είναι δυνατόν να προέρχεται όχι µόνον από 
συµφωνία των µερών αλλά και από την εξυπακουόµενη αποδοχή της, όταν ο 
εναγόµενος παρίσταται στη δίκη χωρίς να προβάλλει ενστάσεις 
αναρµοδιότητας του δικάζοντος δικαστηρίου µε το πρώτο του δικόγραφο (29). 
Επειδή πρόκειται για παρέκταση µεταγενέστερη της γένεσης της διαφοράς, 
ισχύει, αντίθετα από ό,τι συµβαίνει µε την παρέκταση που προβλέπεται µε 
ρήτρα, και κατά παρέκκλιση των δικαιοδοσιών προστασίας, υπερισχύουν δε 
αυτής µόνον οι αποκλειστικές αρµοδιότητες.

5. Οι αποκλειστικές δωσιδικίες

Όπως ήδη αναφέραµε, το σύστηµα κανόνων µε το οποίο ο κανονισµός ρυθµίζει 
ευθέως τη διεθνή δικαιοδοσία συµπληρώνεται µε ορισµένες αποκλειστικές 
αρµοδιότητες, που προορίζονται να ισχύουν σε κάθε περίπτωση, ακόµη και 
όταν η κατοικία του εναγοµένου ευρίσκεται σε κράτος µη µέλος της ΕΕ. Οι 
αρµοδιότητες αυτές προστίθενται στην οριζοµένη µε παρέκταση που 
συνοµολόγησαν τα µέρη, εφόσον αυτή έχει αποκλειστικό χαρακτήρα. Οι 
αρµοδιότητες αυτές αφορούν ιδιαίτερα τις κύριες αγωγές (30) που αφορούν 
εµπράγµατα δικαιώµατα επί ακινήτων και τις συµβάσεις µισθώσεως ακινήτων 
µακράς διαρκείας, για τις οποίες δικαιοδοσία έχουν τα δικαστήρια του 
κράτους µέλους όπου ευρίσκεται το ακίνητο, την εγκυρότητα και τη διάλυση 
εταιρειών και νοµικών προσώπων, οπότε γίνεται αναφορά στην έδρα τους (31), 
τις καταχωρήσεις στα δηµόσια βιβλία και την κατάθεση και την εγκυρότητα 
των διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, για τις οποίες δικαιοδοσία έχουν τα 
δικαστήρια (καταχώρησης ή κατάθεσης) του κράτους, και τέλος την εκτέλεση 
των δικαστικών αποφάσεων, που υπάγεται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων 
του κράτους της εκτέλεσης. Η αποκλειστικότητα αυτών των κανόνων 
δικαιοδοσίας δικαιολογείται βάσει του ιδιαίτερα στενού συνδέσµου της 
διαφοράς µε ένα κράτος µέλος, ενώ µένει εκκρεµές το πρόβληµα κατά πόσον 
αυτή ισχύει και για τη διαπίστωση έλλειψης δικαιοδοσίας του επιλαµβανοµένου 
δικαστηρίου, όταν ο προβλεπόµενος σύνδεσµος αφορά τρίτο κράτος (32).

(29) Το ∆ικαστήριο έχει διευκρινίσει 
ότι η υποβολή της ένστασης 

αναρµοδιότητας από κοινού µε την 
αντίκρουση επί της ουσίας, που 
είναι υποχρεωτική σύµφωνα µε 

ορισµένα εθνικά δίκαια, δεν 
συνεπάγεται αποδοχή της 

αρµοδιότητας: βλέπε απόφαση της 
24ης Ιουνίου 1981 στην υπόθεση 

150/80, Elefanten Schuh, Συλλογή 
1981, σ. 1671.

(30) Όπως προκύπτει από το άρθρο 
25 του κανονισµού, που 

υποχρεώνει το δικαστήριο να 
ορίσει αυτεπαγγέλτως εαυτό 

αναρµόδιο, λόγω ύπαρξης 
αποκλειστικής δικαιοδοσίας, µόνον 
όταν καλείται να κρίνει τη διαφορά 

ως κύριο ζήτηµα.
(31) Επισηµαίνεται ότι ο κανονισµός 

προβλέπει ότι για τον 
προσδιορισµό της έδρας το 
δικαστήριο εφαρµόζει τους 

κανόνες του δικού του ιδιωτικού 
διεθνούς δικαίου, λύση που δεν 

συµπίπτει µε εκείνη που 
προβλέπεται γενικά από το άρθρο 

60 για τον προσδιορισµό της 
κατοικίας προκειµένου να 

εφαρµοστεί το άρθρο 2.
(32) Πρόκειται για το ζήτηµα της 

ύπαρξης ενός λεγοµένου 
«αντανακλωµένου 

αποτελέσµατος» των κανόνων περί 
αποκλειστικής δωσιδικίας, το 

οποίο δεν έχει ακόµη βρει οριστική 
λύση στη νοµική φιλολογία και τη 

νοµοθεσία, αν και έχει ήδη λυθεί 
αρνητικά µε τις εισηγήσεις των 

συµβάσεων των Βρυξελλών Ι και 
του Λουγκάνο· πρβλ. H. 

Gaudemet-Tallon, Compétence, 
που προαναφέρθηκε, σσ. 72 επ.
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6. Η δικαιοδοσία για τα ασφαλιστικά µέτρα

Τα προβλεπόµενα από τον κανονισµό κριτήρια δωσιδικίας λαµβάνονται 
υπόψη και όταν συζητούνται ασφαλιστικά µέτρα, υπό την έννοια ότι το 
δικαστήριο το αρµόδιο να αποφανθεί επί της ουσίας είναι αρµόδιο και για να 
διατάξει µέτρα προσωρινά ή ασφαλιστικά. Ωστόσο, σύµφωνα µε το άρθρο 31, 
στη δικαιοδοσία του αρµοδίου επί της ουσίας δικαστηρίου προστίθεται η 
δικαιοδοσία που προκύπτει από το δίκαιο κάθε κράτους µέλους, όταν ζητείται 
το ασφαλιστικό µέτρο να διαταχθεί από το δικαστήριο του εν λόγω κράτους 
µέλους, αυτό δε ακόµη και αν δικαιοδοσία εκδίκασης της υπόθεσης επί της 
ουσίας έχει δικαστήριο άλλου κράτους µέλους. Η παραποµπή στο εθνικό 
δίκαιο των κρατών µελών έχει χαρακτήρα γενικό, αλλά προϋποθέτει ότι 
υπάρχει ουσιαστικός δεσµός µεταξύ των µέτρων που ζητούνται και της 
εδαφικής δικαιοδοσίας του κράτους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση (33), 
ώστε η δωσιδικία της ουσίας να ανήκει στο δικαστήριο του κράτους όπου 
ευρίσκονται τα πράγµατα επί των οποίων θα πρέπει να εκτελεστεί το 
ασφαλιστικό µέτρο.

7. Ο συντονισµός της δωσιδικίας

1. Η πρόβλεψη εναλλακτικών φόρουµ για πολλές διαφορές στις οποίες 
εφαρµόζεται ο κανονισµός συνεπάγεται ότι η ίδια αγωγή είναι δυνατόν να 
εγερθεί ενώπιον των δικαστηρίων διαφόρων κρατών µελών και να 
εκκρεµεί ταυτοχρόνως ενώπιόν τους, µε τον κίνδυνο να εκδώσουν τα εν 
λόγω δικαστήρια αντιφατικές αποφάσεις. Προϋπόθεση της τακτικής 
λειτουργίας της δικαιοσύνης είναι η µείωση αυτού του κινδύνου στο 
ελάχιστο, ώστε να αποφεύγεται, κατά το δυνατόν, η ταυτόχρονη και 
παράλληλη εκκρεµοδικία σε διάφορα κράτη µέλη. Οι συντάκτες του 
κανονισµού, ζητώντας έναν σαφή και αποτελεσµατικό µηχανισµό επίλυσης 
των περιπτώσεων εκκρεµοδικίας και συναφείας, ήδη πριν από τη σύµβαση, 
χρειάστηκε να λάβουν υπόψη τους τις σηµαντικότατες αποκλίσεις που 
υπάρχουν µεταξύ των εθνικών δικαίων, αρχής γενοµένης από τη 
χρησιµοποίηση, σε ορισµένα κράτη µέλη, µέσου της προτεραιότητας της 
εκκρεµοδικίας και, σε άλλα, της εφαρµογής του δόγµατος περί forum non 
conveniens. Ακόµη και αν αποκλειστεί γενικά η δεύτερη αυτή περίπτωση, 
και θεσπίζοντας ότι σε περίπτωση εκκρεµοδικίας το δικαστήριο που 
επελήφθη εκ των υστέρων πρέπει να κηρύξει εαυτό αναρµόδιο προς 
όφελος του δικαστηρίου που επελήφθη προηγουµένως, όταν η δικαιοδοσία 
του τελευταίου έχει διαπιστωθεί, εξακολουθούν να υπάρχουν θεµελιώδεις 
διαφορές ως προς το χρόνο έναρξης της εκκρεµοδικίας, δεδοµένου ότι 
ορισµένα συστήµατα δέχονται την υποβολή του αιτήµατος στο δικαστήριο 
αλλά την επίδοσή της στον εναγόµενο. Η ανεπάρκεια της παραποµπής 
στο εθνικό δίκαιο καθενός από τα οικεία κράτη την οποία είχε εισηγηθεί το 
∆ικαστήριο των ΕΚ (34), για να επιλυθεί το πρόβληµα ικανοποιητικά, είχε 

(33) Βλέπε σχετικά απόφαση της 
17ης Νοεµβρίου 1998 στην 
υπόθεση C-391/95, Van Uden, 
Συλλογή 1998, σ. Ι-7091.
(34) Απόφαση της 7ης Ιουνίου 1984 
στην υπόθεση 129/83, Zelger κατά 
Salinitri, Συλλογή 1984, σ. 2397· 
βλέπε ωστόσο νεότερη απόφαση 
της 8ης ∆εκεµβρίου 1987 στην 
υπόθεση 144/86, Gubisch κατά 
Palumbo, Συλλογή 1987, σ. 4861, 
µε την οποία το ∆ικαστήριο 
διευκρίνισε ότι η παραποµπή στο 
εθνικό δίκαιο αφορά µόνον το 
χρόνο που καθορίζει την αρχή της 
εκκρεµοδικίας και ότι ως προς τα 
ουσιαστικά της στοιχεία η έννοια 
της εκκρεµοδικίας πρέπει να 
θεωρηθεί έννοια αυτόνοµη.
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οδηγήσει σε αναζήτηση εννοιών αυτονόµων, που ενδεχοµένως θα 
βασίζονταν σε ένα συµβιβασµό, µεταξύ των συστηµάτων των κρατών 
µελών. Σύµφωνα, λοιπόν, µε το άρθρο 30 του κανονισµού, αν η αρχή της 
εκκρεµοδικίας προσδιορίζεται από την κατάθεση του εισαγωγικού της 
δίκης εγγράφου στο δικαστήριο, το δικαστήριο θεωρείται επιληφθέν κατ’ 
αυτόν το χρόνο, αρκεί ο ενάγων εν συνεχεία να µην έχει παραλείψει να 
λάβει όλα τα αναγκαία µέτρα για την επίδοση στον εναγόµενο· αν, 
αντιθέτως, η αρχή της εκκρεµοδικίας προσδιορίζεται από την επίδοση 
στον εναγόµενο, το δικαστήριο θεωρείται επιληφθέν όταν η αρχή η 
αρµόδια για την επίδοση παραλάβει το έγγραφο, αρκεί ο ενάγων, εν 
συνεχεία, να µην έχει παραλείψει να λάβει όλα τα αναγκαία µέτρα για να 
καταθέσει το έγγραφο στο δικαστήριο. Η λύση αυτή, όσο και αν φαίνεται 
πολύπλοκη, θα ελαττώσει το πλεονέκτηµα που θα µπορούσε να επέλθει 
υπέρ ενός των διαδίκων από την παραποµπή στα εθνικά συστήµατα, ενώ 
παράλληλα διατηρεί το κριτήριο της απόδοσης της δωσιδικίας στο 
δικαστήριο το οποίο πρώτο επελήφθη.

2. Μια κάποια ευελιξία, αντιθέτως, υπάρχει όσον αφορά τη συνάφεια 
αγωγών. Στην περίπτωση αυτή, το δικαστήριο που επελήφθη µετά από 
άλλο έχει µόνον ευχέρεια να αναστείλει τη διαδικασία, και δεν υποχρεούται 
να την αναστείλει. Το ίδιο δικαστήριο µπορεί επίσης να κηρύξει εαυτό 
αναρµόδιο κατόπιν σχετικού αιτήµατος διαδίκου, αν το δικαστήριο που 
επελήφθη προηγουµένως έχει δωσιδικία να εκδικάσει και τις δύο αγωγές 
που του υποβλήθηκαν, το δε δίκαιό του επιτρέπει τη συνεκδίκαση των 
αγωγών. Ο προβλεπόµενος συντονισµός, χωρίς να φθάνει στη µεγαλύτερη 
ευελιξία που θα υπήρχε µε παραποµπή στην αρχή του forum non conve-
niens, βασίζεται σε µια συνετή αξιολόγηση από το δικαστήριο που 
επελήφθη σε δεύτερο χρόνο (35).

ΙV. Η αναγνώριση και η εκτέλεση  
των αποφάσεων

1. Η ρύθµιση µεν της διεθνούς δωσιδικίας κατέστησε τη σύµβαση των 
Βρυξελλών Ι και τώρα καθιστά τον κανονισµό το πρώτο νοµοθέτηµα 
γενικής εφαρµογής µε αυτό το περιεχόµενο, όµως εξίσου καινοτόµο σε 
σύγκριση µε προηγούµενα νοµοθετήµατα και συµβάσεις είναι το τρίτο 
κεφάλαιο του κανονισµού, το οποίο αφορά την αναγνώριση και την 
εκτέλεση των αποφάσεων. Και αυτό το κεφάλαιο είναι το αποτέλεσµα 
εξέλιξης των σχετικών συµβάσεων, των οποίων είναι µια περαιτέρω 
εξέλιξη σκοπός της οποίας είναι να καταστεί πιο εύκολη και αυτόµατη η 
απόδοση ισχύος στις αποφάσεις που εκδίδονται στα άλλα κράτη µέλη.

(35) Με αυτή την οπτική γωνία, 
είναι θεµιτό το ερώτηµα µήπως θα 

ήταν καλό να προχωρήσουµε σε 
έναν στενότερο συντονισµό, 

αποδίδοντας ιδιαίτερη σηµασία και 
στην αξιολόγηση του δικαστηρίου 

που επελήφθη προηγουµένως, 
προκειµένου να µεταθέσουµε την 
αγωγή ενώπιον του δικαστηρίου 

που επελήφθη δεύτερο.
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2. Όπως συνέβαινε προηγουµένως και µε τη σύµβαση, τονίζεται προπαντός 
ότι αναγνωρίζονται µέσα στα κράτη µέλη όλες οι δικαστικές αποφάσεις 
που εκδόθηκαν από δικαστήριο άλλου κράτους µέλους στα πλαίσια της 
εφαρµογής του κανονισµού, ανεξάρτητα από την ονοµασία που 
χρησιµοποιείται και από το χαρακτήρα, οριστικό ή προσωρινό, του 
περιεχοµένου τους. Το άρθρο 32 δεν αφήνει αµφιβολίες επ’ αυτού, όπως 
επίσης δεν αφήνει αµφιβολίες ως προς τις προϋποθέσεις της εφαρµογής 
των κανόνων του κανονισµού, που είναι ανεξάρτητες από την εκτίµηση 
της δικαιοδοσίας του δικαστηρίου προέλευσης. Για τους λόγους αυτούς 
και οι αποφάσεις οι οποίες εκδίδονται βάσει κριτηρίων δωσιδικίας που 
προβλέπονται από το εθνικό δίκαιο, και που εµµέσως µόνον αναφέρει το 
άρθρο 4 του κανονισµού σε σχέση µε εναγοµένους που έχουν την κατοικία 
τους σε τρίτο κράτος, µετέχουν και αυτές της ελεύθερης κυκλοφορίας στα 
άλλα συµβαλλόµενα κράτη.

3. Ο κανονισµός διατηρεί τη διάκριση µεταξύ αναγνώρισης και εκτέλεσης 
της αλλοδαπής απόφασης. Η µεν πρώτη γίνεται αυτοδικαίως, χωρίς να 
χρειάζεται καµία διαδικασία —εφόσον δεν υπάρξει αµφισβήτηση— βάσει 
µιας αρχής αµοιβαίας εµπιστοσύνης µεταξύ των δικαστικών συστηµάτων 
των κρατών µελών, ενώ η εκτέλεση υπόκειται σε µια διαδικασία, έστω 
απλουστευµένη. Τα αποτελέσµατα της διάκρισης είναι προφανώς 
περιορισµένα, δεδοµένου ότι προϋποτίθεται ότι δεν θα υπάρχει 
αµφισβήτηση του αλλοδαπού δικαστηρίου· παρά ταύτα η διάκριση έχει 
σηµασία για το συντονισµό της δωσιδικίας των κρατών µελών. Όπως 
τόνισε και το ∆ικαστήριο των ΕΚ µε µία από τις πρώτες αποφάσεις του, η 
αυτόµατη ισχύς δεδικασµένου που αποδίδεται από το άρθρο 33 περί 
αναγνωρίσεως συνεπάγεται ότι κάθε νέα αγωγή µε το ίδιο αντικείµενο 
αποκλείεται στα λοιπά κράτη µέλη (36). Επιπλέον, η δυνατότητα να γίνει 
παρεµπιπτόντως επίκληση της αναγνώρισης ενώπιον δικαστηρίου 
οποιουδήποτε κράτους µέλους, και άλλου πέραν του αρµοδίου για την 
εκτέλεση, έχει σηµασία που δεν πρέπει να υποτιµάται.

4. Οι λόγοι που παρεµποδίζουν την αναγνώριση είναι εξάλλου µάλλον 
ολιγάριθµοι, ο δε κανονισµός τους ελαττώνει ακόµη περισσότερο. Οι λόγοι 
αυτοί ανάγονται στην προφανή αντίθεση προς τη δηµόσια τάξη του κράτους 
µέλους αναγνώρισης, σε ελάττωµα της επίδοσης του εισαγωγικού της δίκης 
εγγράφου στον εναγόµενο, εξαιτίας του οποίου αυτός δεν µπόρεσε να 
αµυνθεί, στην αντίφαση της απόφασης προς άλλη απόφαση που έχει εκδοθεί 
στο κράτος αναγνώρισης, ή και σε άλλο κράτος µέλος ή σε τρίτο κράτος, 
αρκεί η προκειµένη απόφαση να έχει αναγνωριστεί στο κράτος όπου 
υποβάλλεται η αίτηση. Πρόκειται για περιστάσεις που θα συντρέχουν όλο 
και σπανιότερα, διότι η νοµοθετική εναρµόνιση τείνει να καθιστά συνεχώς 
οµοιογενέστερη τη δηµόσια τάξη στον ευρωπαϊκό χώρο, και τον δικονοµικό, 
καθώς και διότι η αντίθεση δεδικασµένων θα παρεµποδίζεται από την 
εφαρµογή των κανόνων περί εκκρεµοδικίας και συναφείας.

(36) Απόφαση της 30ής Νοεµβρίου 
1976 στην υπόθεση 42/76, De Wolf 
κατά Cox, Συλλογή 1976, σ. 1759.
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5. Το µόνο πραγµατικό εµπόδιο της αναγνώρισης, το οποίο εξακολουθεί να 
ευρίσκεται στον κανονισµό, συνίσταται µάλλον στο ότι, ενώ ο έλεγχος της 
δικαιοδοσίας του δικαστηρίου προέλευσης έχει σε γενικές γραµµές 
καταργηθεί, αντιθέτως διατηρείται όταν πρόκειται για τις αρµοδιότητες 
προστασίας που αφορούν ασφαλίσεις και συµβάσεις καταναλωτών και για 
τις αποκλειστικές αρµοδιότητες. Η διατήρηση του ελέγχου είναι 
αµφίβολης χρησιµότητας, αντιβαίνει δε κατά κάποιον τρόπο προς τους 
λόγους που συνηγορούν υπέρ της γενικής κατάργησης του ελέγχου της 
δωσιδικίας του αλλοδαπού δικαστηρίου, ήτοι της αµοιβαίας εµπιστοσύνης 
στη δικαιοσύνη, την οποία εκφράζει ο κανονισµός και στηρίζουν οι 
δικονοµικές εγγυήσεις υπέρ του εναγοµένου, και του αποκλεισµού κάθε 
επανεξέτασης της ουσίας (37). Τονίζεται εξάλλου ότι ο κανονισµός δεν 
προβλέπει έλεγχο της διεθνούς δικαιοδοσίας στην περίπτωση της 
ατοµικής σύµβασης εργασίας, για να µην παραβλάψει το δικαίωµα του 
εργαζοµένου στην αναγνώριση ευνοϊκής γι’ αυτόν απόφασης, την οποία 
επέτυχε σε άλλο κράτος µέλος (38).

6. Ο κανονισµός καινοτοµεί ακόµη περισσότερο όσον αφορά την εκτέλεση 
των αλλοδαπών αποφάσεων. ∆εν φθάνει στο σηµείο να καταργήσει την 
επιβαλλόµενη σήµερα τήρηση µιας διαδικασίας· η κήρυξη της 
εκτελεστότητας επιτυγχάνεται µε µια διαδικασία ακόµη απλούστερη από 
την αντίστοιχη της σύµβασης των Βρυξελλών Ι, τόσο µάλιστα ώστε να 
καθίσταται σχεδόν αυτόµατη, µε τυπικό απλώς έλεγχο των εγγράφων που 
προσκοµίζονται από τον αιτούντα. Τα έγγραφα αυτά, εξάλλου, είναι πλέον 
µόνον ένα αντίγραφο της απόφασης που συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις 
της γνησιότητας και ένα πιστοποιητικό εκδοθέν από το δικαστήριο ή την 
αρµόδια αρχή του κράτους προέλευσης βάσει εντύπου το πρότυπο του 
οποίου συνάπτεται στον κανονισµό (39). Μετά τον έλεγχο των εγγράφων, 
το δικαστήριο κηρύσσει την εκτελεστότητα της απόφασης κατόπιν 
αιτήµατος του ενδιαφεροµένου µέρους, χωρίς να εξετάσει τις προϋποθέσεις 
αναγνώρισης που προβλέπει ο κανονισµός, και χωρίς να παρίσταται ο 
διάδικος κατά του οποίου ζητείται η εκτέλεση, στον οποίο δεν επιτρέπεται 
να καταθέσει προτάσεις σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας.

7. Αφού η κήρυξη της εκτελεστότητας επιδοθεί στον αντίδικο, και µόνον 
τότε, αυτός δύναται να ασκήσει εντός µηνός (40) ένδικο µέσο επιζητών την 
ανάκλησή της για τους λόγους που παρεµποδίζουν την αναγνώριση 
σύµφωνα µε τον κανονισµό (41). Επί του ενδίκου µέσου αυτού, που 
εκδικάζεται σύµφωνα µε τους κανόνες της αµφισβητουµένης διαδικασίας, 
το δικαστήριο (42) αποφαίνεται αµελλητί. Ο κανονισµός λοιπόν 
επαναλαµβάνει το σύστηµα της διαδικασίας περιαφής που προβλεπόταν 
ήδη από τη σύµβαση των Βρυξελλών Ι, µε την πρόσθετη απλούστευση του 
ότι ο έλεγχος των προϋποθέσεων αναγνώρισης που, σύµφωνα µε τη 
σύµβαση, ήταν δυνατόν να γίνει από το δικαστήριο δύο φορές, µία κατά 
την κήρυξη της εκτελεστότητας και εν συνεχεία κατά την εκδίκαση του 

(37) Πρβλ. αιτιολογική παράγραφο 
16 του κανονισµού. Τους ίδιους 

λόγους υπέρ της κατάργησης του 
ελέγχου της δωσιδικίας επεκαλείτο 

ήδη η έκθεση Jenard, 
προαναφερθείσα, σ. 46.

(38) Αποκλείεται βεβαίως κάθε 
έλεγχος της ουσίας της αλλοδαπής 

απόφασης, ακόµη και υπό µορφή 
ελέγχου του δικαίου που εφάρµοσε 

το δικαστήριο προέλευσης, κάτι 
που αντιθέτως ήταν δυνατόν βάσει 

της παραγράφου 4 του άρθρου 27 
της σύµβασης των Βρυξελλών Ι, 

σύµφωνα µε την οποία η απόφαση 
δεν αναγνωρίζεται αν το 
δικαστήριο του κράτους 

προέλευσης για να εκδώσει την 
απόφαση, αποφαινόµενο επί 

ζητήµατος σχετικού µε την νοµική 
κατάσταση ή ικανότητα φυσικού 

προσώπου, τις περιουσιακές 
σχέσεις των συζύγων, τις 

κληρονοµικές σχέσεις, παραβίασε 
τους κανόνες του ιδιωτικού 

διεθνούς δικαίου του κράτους της 
εκτέλεσης, εκτός αν η υπό εξέταση 

απόφαση οδηγεί στο ίδιο 
αποτέλεσµα που θα προέκυπτε από 

την εφαρµογή των εν λόγω 
κανόνων. Η κατάργηση αυτής της 

διάταξης είναι κάτι απολύτως 
θετικό, λόγω των συνεπειών που 

είχε ως προς τον έλεγχο της 
ουσίας. Η διατήρησή της στον 

κανονισµό, άλλωστε, θα αντέβαινε, 
έστω εν µέρει, προς τη λύση που 

έγινε δεκτή στον κανονισµό 
«Βρυξέλλες ΙΙ», που δεν προβλέπει 

παρόµοιο έλεγχο. Βλέπε σχετικά  
H. Gaudemet-Tallon, Compétence, 

που προαναφέρθηκε, σ. 320.
(39) Παράρτηµα V. Σκοπός του 

εντύπου είναι να καταστεί δυνατή 
η σύντοµη αναγνώριση των 

ουσιωδών στοιχείων της επίδοσης 
του εισαγωγικού της δίκης 

εγγράφου ενώπιον του 
δικαστηρίου του κράτους µέλους 

προέλευσης.
(40) Μέσα σε προθεσµία δύο 

µηνών, αν ο διάδικος κατά του 
οποίου ζητείται η εκτέλεση έχει την 

κατοικία του σε κράτος άλλο και 
όχι σε εκείνο όπου κηρύχθηκε η 

εκτελεστότητα.
(41) Το δικαίωµα άσκησης ενδίκου 
µέσου αναγνωρίζεται και υπέρ του 
διαδίκου που ζητεί την κήρυξη της 

εκτελεστότητας αλλοδαπής 
απόφασης όταν η σχετική αίτηση 

απορρίφθηκε.

01_2003_1905_testo_GR.indd   26 30-06-2005   8:00:56



 ΑΣΤΙΚΌ ΔΊΚΑΙΟ — ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΔΙΚΑΣΤΙΚΉ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ 27
 Bρυξέλλες Ι

ενδίκου µέσου, τώρα περιορίζεται στη δεύτερη µόνο φάση, εφόσον ο 
αντίδικος κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση το ζητήσει ασκών το 
ένδικο µέσο. Αν αυτό δεν συµβεί, η αλλοδαπή απόφαση εκτελείται χωρίς 
έλεγχο των προϋποθέσεων αναγνώρισης (43). Η κατάργηση του κατά την 
πρώτη φάση ελέγχου έχει εποµένως σηµαντικές συνέπειες και τείνει να 
θεσπίσει την αυτόµατη ισχύ της αλλοδαπής απόφασης.

V. Συµπερασµατικές σκέψεις

Ο κανονισµός των Βρυξελλών Ι αποτελεί, όπως ήδη τονίσαµε στην αρχή του 
παρόντος, νοµοθέτηµα θεµελιώδες για την εγκαθίδρυση ενός ευρωπαϊκού 
δικαστικού χώρου. Περιλαµβάνει όχι µόνον ένα ευρύ φάσµα των αστικών και 
των εµπορικών σχέσεων, ακολουθώντας ως προς αυτό τη σύµβαση των 
Βρυξελλών Ι, αλλά εκµεταλλεύεται την πείρα δεκαετιών εφαρµογής της —
που µαρτυρείται από χιλιάδες εθνικές αποφάσεις και πέρα από 100 
ερµηνευτικές αποφάνσεις του ∆ικαστηρίου των ΕΚ— για να προτείνει λύσεις 
περισσότερο προχωρηµένες για την απλούστευση των διατυπώσεων και των 
διαδικασιών, ώστε να καταστεί δυνατόν οι αποφάσεις που εκδίδονται σε ένα 
κράτος µέλος να κυκλοφορούν και να φέρουν αποτελέσµατα στα λοιπά κράτη 
µέλη. Η ύπαρξη κανόνων άµεσης δικαιοδοσίας και µηχανισµών συντονισµού 
της δικαιοδοσίας των δικαστηρίων των κρατών µελών κατά την εφαρµογή 
τους, που βασίζονται όλο και περισσότερο σε κοινές έννοιες και όχι στο εθνικό 
δίκαιο των κρατών µελών, συνεπάγεται µια βαθµιαία εναρµόνιση της άσκησης 
της δωσιδικίας επί αστικών και εµπορικών διαφορών στα κράτη µέλη όταν οι 
εναγόµενοι έχουν την κατοικία τους σε άλλα κράτη µέλη, στην οποία θα ήταν 
ίσως δυνατόν να προστεθεί µια περισσότερο εναρµονισµένη ρύθµιση της 
άσκησης της δικαιοδοσίας έναντι των εναγοµένων που διαµένουν σε τρίτες 
χώρες. Η βαθµιαία κατάργηση του ελέγχου της δικαιοδοσίας του κράτους 
µέλους προέλευσης στα λοιπά κράτη µέλη όπου πρέπει να εκτελεστούν οι 
αποφάσεις, καθώς και γενικότερα κάθε προϋπόθεσης αναγνώρισης των 
αποφάσεων και κάθε διαδικαστικής διατύπωσης, αν και όχι ακόµη πλήρης, 
εντάσσεται στη λογική της ανάθεσης στο κράτος προέλευσης της ευθύνης του 
να επαληθεύσει ότι κατά την έκδοση αποφάσεων τηρήθηκαν οι αρχές οι 
οριζόµενες από το δίκαιο, και της αυτόµατης αναγνώρισης των αποφάσεων 
στα λοιπά κράτη (44). Η ενσωµάτωση των κανόνων του κανονισµού σε µια 
προσεχή επανέκδοση της σύµβασης του Λουγκάνο µε µερικά τρίτα κράτη, στα 
οποία θα µπορούσαν να προστεθούν άλλα, και µη ευρωπαϊκά (45), είναι 
άλλωστε προϋπόθεση προκειµένου οι ρυθµίσεις του κανονισµού, πέραν του 
να αποτελούν παράγοντα εγκαθίδρυσης ενός ευρωπαϊκού δικαστικού χώρου, 
να καταστούν και σηµείο αναφοράς για τη ρύθµιση των σχέσεων µεταξύ των 
προσώπων που έχουν την κατοικία τους στην ΕΕ και εκείνων που την έχουν σε 
τρίτα κράτη.

(42) Το δικαστήριο το αρµόδιο σε 
κάθε κράτος µέλος να αποφανθεί 
επί του ενδίκου µέσου, καθώς και 
το αρµόδιο να κηρύξει την 
εκτελεστότητα, δεν ορίζονται από 
το κείµενο του κανονισµού, όπως 
αντιθέτως συνέβαινε µε τη 
σύµβαση των Βρυξελλών Ι. 
Προκειµένου να µη χρειαστεί 
τροποποίηση του κανονισµού κατά 
ενδεχόµενες µελλοντικές 
διευρύνσεις της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ή ίσως και µετά από 
αντίθετες προς τα οριζόµενα 
δηλώσεις των κρατών µελών, ο 
κατάλογος των αρµοδίων 
δικαστηρίων παρατίθεται σε 
παραρτήµατα του κανονισµού, που 
είναι δυνατόν να τροποποιούνται 
από την Επιτροπή βάσει των 
δηλώσεων που διαβιβάζει το οικείο 
κράτος µέλος. Πρβλ. παραρτήµατα 
II, III και IV.
(43) Βλέπε σχετικά και τις 
οµοιότητες διαδικασίας µε το 
σύστηµα της registration των 
δικαστικών αποφάσεων στο 
Ηνωµένο Βασίλειο, W. A. Kennet, 
The Enforcement of Judgments in
Europe, Οξφόρδη, 2000, σσ. 217 επ.
(44) Βλέπε σχετικά και µε την 
προοπτική της δηµιουργίας ενός 
ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου 
R. Wagner, «Vom Brüsseler 
Übereinkommen über die Brüssel 
I-Verordnung zum Europäischen 
Vollstreckungstitel», IPRax, 2002, 
σσ. 75 επ.· A. Marmisse, La libre 
circulation des décisions de justice 
en Europe, Limoges, 2000, σσ. 196 
επ.
(45) Ιδίως αν οι εργασίες της 
διάσκεψης ιδιωτικού διεθνούς 
δικαίου της Χάγης, για την 
εκπόνηση µιας παγκόσµιας 
σύµβασης περί διεθνούς 
δικαιοδοσίας και εκτέλεσης των 
αποφάσεων, δεν έχουν θετική 
έκβαση. Το σχέδιο µιας σύµβασης 
γενικής εµβέλειας που εκπονήθηκε 
το 1999, µε επεξηγηµατική έκθεση 
των P. Nygh και F. Pocar (που 
υπάρχει στον δικτυακό τόπο της 
διάσκεψης), έχει προς το παρόν 
παραµεριστεί, το δε σχέδιο µιας 
σύµβασης που θα αφορούσε µόνον 
τις ρήτρες επιλογής δωσιδικίας 
τελεί υπό συζήτηση.
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EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 24.11.2001L 307/28

∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΑ

∆ιορθωτικό στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 44/2001 του Συµβουλίου, της 22ας ∆εκεµβρίου 2000, για τη διεθνή δικαιοδο-
σία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις

(Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 12 της 16ης Ιανουαρίου 2001)

Σελίδα 15, άρθρο 69:

1. µεταξύ της περίπτωσης που αφορά τη σύµβαση µεταξύ της Γαλλίας και της Ιταλίας της 3ης Ιουνίου 1930 και της
περίπτωσης που αφορά τη σύµβαση µεταξύ της Γερµανίας και της Ιταλίας της 9ης Μαρτίου 1936, παρεµβάλλονται οι
ακόλουθες δύο περιπτώσεις:

«— τη σύµβαση µεταξύ του Ηνωµένου Βασιλείου και της Γαλλικής ∆ηµοκρατίας για την αµοιβαία εκτέλεση αποφάσεων σε
αστικές και εµπορικές υποθέσεις, συνοδευόµενη από πρωτόκολλο, που υπογράφηκε στο Παρίσι στις 18 Ιανουαρίου
1934,

— τη σύµβαση µεταξύ του Ηνωµένου Βασιλείου και του Βασιλείου του Βελγίου για την αµοιβαία εκτέλεση αποφάσεων σε
αστικές και εµπορικές υποθέσεις, συνοδευόµενη από πρωτόκολλο, που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 2 Μαΐου 1934,»·

2. µεταξύ της περίπτωσης που αφορά τη σύµβαση µεταξύ του Βελγίου και της Αυστρίας της 16ης Ιουνίου 1959 και της
περίπτωσης που αφορά τη σύµβαση µεταξύ της Ελλάδας και της Γερµανίας της 4ης Νοεµβρίου 1961, παρεµβάλλονται οι
ακόλουθες δύο περιπτώσεις:

«— τη σύµβαση µεταξύ του Ηνωµένου Βασιλείου και της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας για την αµοιβαία
αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις, που υπογράφηκε στη Βόννη στις 14 Ιουλίου
1960,

— τη σύµβαση µεταξύ του Ηνωµένου Βασιλείου και της Αυστρίας για την αµοιβαία αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε
αστικές και εµπορικές υποθέσεις, που υπογράφηκε στη Βιέννη στις 14 Ιουλίου 1961, και το σχετικό πρωτόκολλο, που
υπογράφηκε στο Λονδίνο στις 6 Μαρτίου 1970,»·

3. µεταξύ της περίπτωσης που αφορά τη σύµβαση µεταξύ των Κάτω Χωρών και της Αυστρίας της 6ης Φεβρουαρίου 1963 και
της περίπτωσης που αφορά τη σύµβαση µεταξύ της Γαλλίας και της Αυστρίας της 15ης Ιουλίου 1966, παρεµβάλλεται η
ακόλουθη περίπτωση:

«— τη σύµβαση µεταξύ του Ηνωµένου Βασιλείου και της Ιταλικής ∆ηµοκρατίας για την αµοιβαία αναγνώριση και εκτέλεση
αποφάσεων σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις, που υπογράφηκε στη Ρώµη στις 7 Φεβρουαρίου 1964, συνοδευόµενη
από πρωτόκολλο, που υπογράφηκε στη Ρώµη στις 14 Ιουλίου 1970,»·

4. µεταξύ της περίπτωσης που αφορά τη σύµβαση µεταξύ της Γαλλίας και της Αυστρίας της 15ης Ιουλίου 1966 και της
περίπτωσης που αφορά τη σύµβαση µεταξύ της Ισπανίας και της Γαλλίας της 28ης Μαΐου 1969, παρεµβάλλεται η ακόλουθη
περίπτωση:

«— τη σύµβαση µεταξύ του Ηνωµένου Βασιλείου και των Κάτω Χωρών για την αµοιβαία αναγνώριση και εκτέλεση
αποφάσεων σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις, που υπογράφηκε στη Χάγη στις 17 Νοεµβρίου 1967,».
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II

Βρυξέλλες II

ALEGRÍÀ BORRÁS

Η κ. Alegríà Borrás είναι καθηγήτρια διεθνούς ιδιωτικού δικαίου του 
Πανεπιστηµίου της Βαρκελόνης από το 1985. Προηγουµένως υπήρξε 
καθηγήτρια των Πανεπιστηµίων της Κόρδοβα και Αουτόνοµα της Βαρκελόνης. 
Το 1994 ήταν καθηγήτρια στην Ακαδηµία Διεθνούς Δικαίου της Χάγης, στην 
οποία υπήρξε επίσης διευθύντρια σπουδών το 1989 και εκλήθη να διδάξει νέο 
κύκλο µαθηµάτων για το 2005.

Είναι εκπρόσωπος της Ισπανίας στη διάσκεψη της Χάγης για το διεθνές ιδιωτικό 
δίκαιο από το 1987. Είναι εκπρόσωπος της Ισπανίας για τη συνεργασία σε 
δικαστικές υποθέσεις (υποθέσεις αστικού δικαίου) στην Ευρωπαϊκή Ένωση από 
το 1993 και εισηγήτρια της σύµβασης «Βρυξέλλες ΙΙ», της οποίας έχει εκπονήσει 
την επεξηγηµατική έκθεση (που δηµοσιεύθηκε στην ΕΕ C 221 της 16.7.1998), 
συγχρόνως µε τη σύµβαση η οποία χρησίµευσε ως βάση για τον κανονισµό (ΕΚ) 
αριθ. 1347/2000. Μέλος διαφόρων επιστηµονικών και επαγγελµατικών 
ενώσεων, εθνικών, διεθνών και αλλοδαπών. Ιδιαίτερα του European Group for 
Private International Law (Ευρωπαϊκή Οµάδα Διεθνούς Ιδιωτικού Δικαίου), του 
οποίου είναι πρόεδρος από τον Σεπτέµβριο του 2003.

Έχει προβεί σε περισσότερες από 100 δηµοσιεύσεις στον τοµέα του ιδιωτικού 
διεθνούς δικαίου και του ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου. Συγκεκριµένα, στον 
τοµέα της διεθνούς προστασίας των παιδιών και της υιοθεσίας, του διεθνούς 
οικογενειακού και κληρονοµικού δικαίου, της διεθνούς πολιτικής δικονοµίας 
και των συµβάσεων Βρυξελλών και Λουγκάνο, του διεθνούς ιδιωτικού 
κοινοτικού δικαίου, του δικαίου των αλλοδαπών και του διαπεριφερειακού 
δικαίου.
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 Bρυξέλλες ΙI

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1347/2000 του Συµβουλίου της 29ης Μαΐου 
2000 περί της διεθνούς δικαιοδοσίας, αναγνώρισης και εκτέλεσης 
αποφάσεων σε γαµικές διαφορές και διαφορές γονικής µέριµνας 
έναντι των κοινών τέκνων των συζύγων

I. Iστορικό και παρούσα κατάσταση

1. Οι εξελίξεις στον τοµέα του οικογενειακού δικαίου στα πλαίσια της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τα τελευταία χρόνια υπήρξε πράγµατι 
εντυπωσιακή, λαµβανοµένου υπόψη ότι πρόκειται για τοµέα ο οποίος δεν 
παρουσίαζε προηγουµένως ενδιαφέρον στα πλαίσια της Κοινότητας, η 
οποία εστιαζόταν σε θέµατα καθαρώς οικονοµικά. Αλλά από αυτή την 
έλλειψη κάθε διάταξης στον εν λόγω τοµέα προέκυψε εντός µικρού 
χρονικού διαστήµατος σηµαντική εξέλιξη, µε την έκδοση πρώτον του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1347/2000 και εν συνεχεία του κανονισµού (ΕΚ) 
αριθ. 2201/2003, που είχε ως στόχο την αντικατάστασή του. Προκειµένου 
να γίνει κατανοητή η εξέλιξη αυτή χρειάζεται να αναφερθεί το ιστορικό 
που οδήγησε στην παρούσα κατάσταση.

2. Το αµέσως προηγούµενο βήµα ήταν η έκδοση της σύµβασης των 
Βρυξελλών της 28ης Μαΐου 1998, περί της διεθνούς δικαιοδοσίας, 
αναγνώρισης και εκτέλεσης αποφάσεων σε γαµικές διαφορές (η σύµβαση 
«Βρυξέλλες ΙΙ») στα πλαίσια του «τρίτου πυλώνα» της συνθήκης του 
Μάαστριχτ, που συνοδεύτηκε από επεξηγηµατική έκθεση η οποία 
καταρτίστηκε από την εισηγήτρια (1). Ωστόσο, δεν τέθηκε τελικά σε ισχύ, 
δεδοµένου ότι την 1η Μαΐου 1999 τέθηκε σε ισχύ η συνθήκη του 
Άµστερνταµ, η οποία αντέστρεψε τη διακυβερνητική λογική που 
υπερτερούσε µέχρι τότε στον δικαστικό τοµέα, και, µε βάση τα άρθρα 61γ 
και 67 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, η Επιτροπή υπέβαλε 
πρόταση κανονισµού (2) σχετικά µε τη µετατροπή της σύµβασης του 1998 
σε κανονισµό, που κατέληξε στην έκδοση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1347/
2000 της 29ης Μαΐου 2000, υπό την ονοµασία «κανονισµός “Βρυξέλλες 
ΙΙ”» (3), περί της διεθνούς δικαιοδοσίας, αναγνώρισης και εκτέλεσης 
αποφάσεων σε γαµικές διαφορές και διαφορές γονικής µέριµνας έναντι 
των κοινών τέκνων των συζύγων, που εκδίδονται επ’ ευκαιρία γαµικών 
διαδικασιών. Κατά τη µετατροπή αυτή εισήχθησαν λίγες τροποποιήσεις 
στο κείµενο της σύµβασης, που οφείλονται σε δύο γεγονότα: το πρώτο 
συνδέεται µε τη µετατροπή µιας σύµβασης σε κανονισµό και το δεύτερο 
προέρχεται από το γεγονός ότι κατά τη διαδικασία αναθεώρησης και 
µετατροπής της σύµβασης των Βρυξελλών του 1968 στον κανονισµό (ΕΚ) 
αριθ. 44/2001 εισήχθησαν ορισµένες βελτιώσεις που άξιζε επίσης να 

(1) Η σύµβαση µαζί µε την 
επεξηγηµατική έκθεση της  

Α. Borrás δηµοσιεύθηκε στην ΕΕ C 
221 της 16.7.1998. Μνεία της 

έκθεσης γίνεται στην υποσηµείωση 
της αιτιολογικής παραγράφου 6 

του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1347/
2000 και στην υποσηµείωση της 
αιτιολογικής παραγράφου 3 του 

κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2201/2003. 
∆εδοµένου ότι πρόκειται για 

κοινοτικούς κανονισµούς, δεν 
µπορούν να συνοδεύονται από 

επεξηγηµατική έκθεση. Ωστόσο, η 
έκθεση που αντιστοιχεί στη 

σύµβαση του 1998 αποδεικνύεται 
χρήσιµη, όπως δείχνει η ευρεία 

χρησιµοποίησή της από τους 
σχολιαστές του κανονισµού, υπό 

την προϋπόθεση ότι υφίσταται δύο 
περιορισµούς. Ο πρώτος 

προέρχεται από το ίδιο 
περιεχόµενο των αντίστοιχων 

κανονισµών, το οποίο ισχύει µόνον 
στο βαθµό που δεν έχει 

τροποποιηθεί ο αντίστοιχος 
κανόνας της σύµβασης. Ο 

δεύτερος προέρχεται από την 
ενιαία ερµηνεία και εφαρµογή του 

κοινοτικού δικαίου που 
εναπόκειται στο ∆ικαστήριο και 
σηµαίνει ότι το περιεχόµενο της 

έκθεσης µπορεί να λαµβάνεται 
υπόψη µόνο στο βαθµό που δεν 

έχει αποφανθεί σχετικά το 
∆ικαστήριο. Πρέπει επίσης να 
αναφερθεί ότι οι γνώµες που 

εκφράζονται τώρα δεν συµπίπτουν 
αναγκαστικά µε το περιεχόµενο 

εκείνης της έκθεσης, εφόσον 
χρειάστηκε να εγκριθεί από την 

οµάδα εργασίας που εκπόνησε τη 
σύµβαση.

(2) ΕΕ C 247 της 31.8.1999.
(3) Λόγω της συγγένειάς του µε τη 

σύµβαση του 1968 και τον 
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 44/2001, που 

συνιστούν αντιστοίχως τη 
«σύµβαση των Βρυξελλών Ι» και 
τον «κανονισµό “Βρυξέλλες Ι”».
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 Bρυξέλλες ΙI

ενσωµατωθούν στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1347/2000. Συνεπώς, στις 29 
Μαΐου 2000 εκδόθηκε ο εν λόγω κανονισµός (4), που τέθηκε σε ισχύ την 1η 
Μαρτίου 2001 (σύµφωνα µε το άρθρο 46).

3. Σε περίπτωση κρίσης της γαµικής σχέσης παρατηρείται όλο και συχνότερα 
η παρουσία στοιχείων αλλοδαπότητας και µάλιστα στα πλαίσια των 
σχέσεων γονέων-τέκνων. Το αποτέλεσµα είναι να παρουσιάζονται τρία 
προβλήµατα: διεθνής δικαιοδοσία, εφαρµοστέο δίκαιο και αναγνώριση και 
εκτέλεση των αποφάσεων. Ο κανονισµός «Βρυξέλλες ΙΙ» δίνει απαντήσεις 
µόνο στο πρώτο και στο τρίτο πρόβληµα και συνεπώς συνιστά πράξη 
αποκαλούµενη «διπλή», δεδοµένου ότι ρυθµίζει τη δικαστική δικαιοδοσία 
και την αναγνώριση και εκτέλεση των αποφάσεων. Το θέµα του 
εφαρµοστέου δικαίου στο διαζύγιο δεν έχει αντιµετωπιστεί µέχρι σήµερα 
διεξοδικά, ούτε έχει αποτελέσει αντικείµενο κάποιας πρωτοβουλίας (5). 
Εκπλήσσει το γεγονός ότι διευκολύνεται η κυκλοφορία των αποφάσεων 
σε γαµικές διαφορές χωρίς να καταβάλλεται επίσης προσπάθεια για την 
ενοποίηση των κανόνων σύγκρουσης των νόµων, δεδοµένου ότι είναι 
σχεδόν αδιανόητο µέχρι στιγµής να εξεταστεί προσέγγιση των εσωτερικών 
νοµοθεσιών στον τοµέα του ουσιαστικού δικαίου.

4. Ένα νέο στοιχείο προστέθηκε στα προαναφερόµενα. Στο Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο του Τάµπερε ορίστηκε ότι η αρχή της αµοιβαίας αναγνώρισης 
των δικαστικών αποφάσεων συνιστά τον ακρογωνιαίο λίθο της 
δηµιουργίας ενός πραγµατικού δικαστικού χώρου, ορίζοντας το δικαίωµα 
προσωπικής επικοινωνίας στα πλαίσια του οικογενειακού δικαίου ως 
δικαίωµα προτεραιότητας. Βάσει των ανωτέρω η Γαλλία παρουσίασε 
πρωτοβουλία στις 3 Ιουλίου 2000 για την έκδοση κανονισµού σχετικά µε 
την εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων στον τοµέα του δικαιώµατος 
προσωπικής επικοινωνίας (6), που φάνηκε να συνδέεται µε τον κανονισµό 
(ΕΚ) αριθ. 1347/2000, στο βαθµό που περιοριζόταν στην απλούστευση της 
αναγνώρισης και εκτέλεσης των αποφάσεων σχετικά µε το δικαίωµα 
προσωπικής επικοινωνίας οι οποίες συνδέονται µε τις δίκες περί γαµικών 
διαφορών και µε τα κοινά τέκνα των συζύγων. Είναι, βεβαίως, προφανές 
ότι ο περιορισµός αυτός οφειλόταν στο φόβο υπέρβασης της νοµικής 
βάσης, δηλαδή των διατάξεων των άρθρων 61 στοιχείο γ) και 67 της 
Συνθήκης. Ωστόσο, ο περιορισµός αυτός δεν θεωρήθηκε επαρκής 
λαµβανοµένης υπόψη της ανάγκης να διασφαλιστεί η ισότητα όλων των 
τέκνων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση 
(7) η οποία κατέληξε στην έκδοση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 
της 27ης Νοεµβρίου 2003 για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και 
εκτέλεση αποφάσεων σε γαµικές διαφορές και διαφορές γονικής µέριµνας, 
ο οποίος καταργεί τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1347/2000 (8). Ο κανονισµός 
αυτός (σύµφωνα µε το άρθρο 72) αρχίζει να ισχύει την 1η Αυγούστου 2004 
και αρχίζει να εφαρµόζεται από την 1η Μαρτίου 2005. Εν προκειµένω, και 
ως αρχική παρατήρηση, αναφέρεται ότι δεν τροποποιούνται οι κανόνες 

(4) ΕΕ L 160 της 30.6.2000. Όσον 
αφορά το ιστορικό του 
κανονισµού, βλέπε P. Beaumont- 
G. Moir, «Brussels Convention II: A 
new Private International Law 
instrument in family matters for 
the European Union or the 
European Community?», European 
Law Review, 1995, σσ. 268 επ.·  
Η. Gaudement-Tallon, «La 
Convention die “Bruxelles II”: 
Convention concernant la 
compétence, la reconnaissance et 
l’exécution des décisions en matière 
matrimoniale», Travaux du Comité 
Français de Droit international 
privé, 1999, σ. 1· Β. Sturlese, 
«L’extension du système de la 
Convention de Bruxelles au droit 
de la famille», Travaux du Comité 
Français de Droit international 
privé, 1995-1996, σσ. 49 επ.·  
P. de Vareilles-Sommières, «La libre 
circulation des jugements rendus 
en matière natrimoniale en 
Europe», Gazette du Palais, 17-18 
Οκτωβρίου 1999, σσ. 15 επ.
(5) Η σηµερινή πρόοδος των 
αρχικών εργασιών βρίσκεται στην 
ιστοσελίδα http://europa.eu.int/
comm/justice_home/doc_centre/
civil/studies/doc/divorce_matters_
en.pdf
(6) ΕΕ C 234 της 15.8. 2000.
(7) ΕΕ C 203 Ε της 27.8.2002.
(8) Άρθρο 71 του κανονισµού, ΕΕ 
L 338 της 23.12.2003.

01_2003_1905_testo_GR.indd   55 30-06-2005   8:01:07



 56 ΑΣΤΙΚΌ ΔΊΚΑΙΟ — ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΔΙΚΑΣΤΙΚΉ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ
 Bρυξέλλες ΙI

σχετικά µε την ακύρωση, το διαζύγιο και τον δικαστικό χωρισµό, αλλά οι 
κανόνες που αφορούν την προστασία των τέκνων, κατά τρόπον ώστε να 
µην περιορίζονται στην προστασία των τέκνων λόγω κρίσης της έγγαµης 
σχέσης, ούτε και στα προερχόµενα από γάµο τέκνα. Από τα 
προαναφερόµενα, συνεπώς, προκύπτει η χρησιµότητα του «πίνακα 
αντιστοιχιών» των αντίστοιχων διατακτικών των δύο κανονισµών που 
εµφανίζεται ως παράρτηµα V του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 (9). 
Στις επόµενες παραγράφους υπογραµµίζονται οι σηµαντικότερες πτυχές 
του εν λόγω κανονισµού και, συγκεκριµένα, επισηµαίνονται οι διαφορές 
ως προς τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1347/2000 τον οποίο αντικαθιστά.

ΙΙ. Πεδίο εφαρµογής

1. Εδαφικό πεδίο εφαρµογής

5. Οι δύο κανονισµοί εφαρµόζονται, καταρχήν, στα «κράτη µέλη», αλλά στην 
πράξη ισχύει η εξαίρεση της ∆ανίας, η οποία σύµφωνα µε το άρθρο 69 ΣΕΚ 
δεν συµµετέχει στις κοινοτικές πράξεις που υιοθετούνται δυνάµει του 
τίτλου IV και, κατά συνέπεια, δεν δεσµεύεται από τις πράξεις αυτές. 

 Ως εκ τούτου, το νέο άρθρο 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2201/2003, το 
οποίο περιλαµβάνει διάφορους ορισµούς αναφέρει ότι ο όρος «κράτος 
µέλος» περιλαµβάνει «όλα τα κράτη µέλη εξαιρουµένης της ∆ανίας». Όσον 
αφορά το Ηνωµένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, άσκησαν τη δυνατότητα 
του opting-in που προβλέπεται στο προαναφερόµενο άρθρο 69. Κατά 
συνέπεια, οι κανονισµοί εφαρµόζονται σε 14 κράτη µέλη.

2. Υλικό πεδίο εφαρµογής

6. Οι εξεταζόµενες πράξεις προέρχονται από τις εργασίες της Ευρωπαϊκής 
Οµάδας ∆ιεθνούς Ιδιωτικού ∆ικαίου (10), που ασχολήθηκε µε το θέµα αυτό 
κατά τη συνεδρίαση της Louvain-la-Neuve του 1991, σχετικά µε εργασία 
που παρουσίασε ο Ch. Kohler (11), βάσει του άρθρου 220 ΣΕΚ και των 
συγκρούσεων δικαιοδοσίας στον τοµέα των οικογενειακών σχέσεων. 
Αποτέλεσµα των εργασιών αυτών ήταν το αποκαλούµενο «σχέδιο Heidel-
berg» του 1993, το οποίο ήταν πολύ περισσότερο φιλόδοξο από την άποψη 
του υλικού πεδίου εφαρµογής, δεδοµένου ότι οι εξεταζόµενες πράξεις δεν 
περιλαµβάνουν τα θέµατα τα οποία από την άποψη του δικαίου του 
προσώπου και της οικογένειας αποκλείονται από το πεδίο εφαρµογής της 
σύµβασης των Βρυξελλών του 1968 και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 44/
2001. Εν προκειµένω, αξίζει επίσης να υπενθυµιστεί ότι στην έκθεση Je-
nard (12) εντοπίζονταν ήδη δυσκολίες στο πεδίο του οικογενειακού 

(9) Σελίδα 28 της 
προαναφερόµενης ΕΕ.

(10) Καθήκον της οποίας ήταν η 
εκπόνηση µελετών σχετικά µε τα 

σηµεία σύγκλισης µεταξύ του 
διεθνούς ιδιωτικού δικαίου και του 

ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου. 
Σχετικά µε τις εργασίες αυτές από 

το 1991, βλέπε σηµειώσεις του J. D. 
González Campos και A. Borrás 
στη Revista Española de Derecho 

internacional. Επίσης µπορείτε να 
συµβουλευτείτε την ιστοσελίδα 

της οµάδας: http://
www.drt.ucl.ac.be/grdip.

(11) Ch. Kohler, «L’article 220 du 
Traité CEE et les conflits de

juridiction en matière de relations 
familiales: premières reflexions»,

Rivista di Dirittointernazionale 
privato e processuale, 1992, 2, σσ. 

221 επ. Μεταγενέστερα, A. Borrás, 
«Luz verde a la extensión del 

Convenio de Bruselas a cuestiones 
de familia», Revista Española de 

Derecho internacional, 1994, 2, σσ. 
906 επ.

(12) Παράγραφος IV σηµείο Α της 
επεξηγηµατικής έκθεσης της 

σύµβασης του 1968, που 
δικαιολογεί τις εξαιρέσεις δυνάµει 

του άρθρου 1 παράγραφος 2.
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δικαίου, όταν τα κράτη µέλη ήταν µόνον έξι και τα νοµικά τους συστήµατα 
ήταν πλησιέστερα από ό,τι σήµερα.

7. Ο περιορισµός του υλικού πεδίου εφαρµογής των κανονισµών 
διατυπώνεται στο άρθρο 1, στο οποίο γίνεται διάκριση µεταξύ των 
θεµάτων σχετικά µε τις δίκες περί γαµικών διαφορών και τις δίκες σχετικά 
µε τη γονική µέριµνα.

α) Σε σχέση µε τις διαδικασίες περί γαµικών διαφορών, το πεδίο εφαρµογής 
των κανονισµών είναι πολύ περιορισµένο. Συγκεκριµένα, περιορίζεται 
στις διαδικασίες σχετικά µε το δεσµό του γάµου αυτού καθεαυτόν (13), 
δηλαδή την ακύρωση, το διαζύγιο και τον δικαστικό χωρισµό (14). Η 
συνέπεια είναι ότι η αναγνώριση της ποινής αφορά µόνο τη διάλυση του 
γαµήλιου δεσµού. Αυτό διατυπώνεται στην επεξηγηµατική έκθεση της 
σύµβασης του 1998 και συναντάται επίσης στις αιτιολογικές 
παραγράφους 10 του κανονισµού «Βρυξέλλες ΙΙ» και 8 του κανονισµού 
«Βρυξέλλες ΙΙα» (15). Πρόκειται για πολύ περιορισµένο πεδίο εφαρµογής, 
µολονότι είναι χρήσιµο στους πολίτες. Στην πραγµατικότητα, σε µια 
απόφαση διαζυγίου συναντώνται διατάξεις σχετικά µε τις περιουσιακές 
σχέσεις των συζύγων ή µε άλλα θέµατα, για τα οποία πρέπει να 
χρησιµοποιηθούν οι κανόνες του κράτους ή οι κανόνες που περιέχονται 
σε άλλες διεθνείς συµβάσεις στις οποίες έχουν προσχωρήσει τα κράτη. 
Όλα αυτά συνεπάγονται προφανείς επιπλοκές για τους ασκούντες 
νοµικά επαγγέλµατα λόγω του προκύπτοντος διαµελισµού («dépeçage») 
του εφαρµοστέου δικαίου (16).

β) Ωστόσο, η διαφορά µεταξύ των δύο πράξεων έγκειται στο θέµα της 
προστασίας των τέκνων. Συγκεκριµένα, ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1347/
2000 περιλαµβάνει τις συναφείς αγωγές σχετικά µε τη γονική µέριµνα 
ως προς τα κοινά τέκνα. Πρόκειται, συνεπώς, για την προστασία των 
τέκνων και των δύο συζύγων επί θεµάτων στενά συνδεδεµένων µε τη 
διαδικασία γαµικών διαφορών λαµβανοµένου υπόψη του άµεσου 
τρόπου µε τον οποίον επηρεάζονται τα τέκνα από την κρίση της 
έγγαµης σχέσης των γονέων τους. 

 Ο κανονισµός «Βρυξέλλες ΙΙα» εφαρµόζεται [άρθρο 1 παράγραφος 1 
στοιχείο β)] στην «ανάθεση, την άσκηση, την ανάθεση σε τρίτο, την 
ολική ή µερική αφαίρεση της γονικής µέριµνας», προσδιορίζοντας 
στην αιτιολογική παράγραφο 5 ότι ο κανονισµός «εξασφαλίζει την ίση 
µεταχείριση όλων των παιδιών», εφόσον «καλύπτει όλες τις αποφάσεις 
σε θέµατα γονικής µέριµνας, περιλαµβανοµένων των µέτρων 
προστασίας του παιδιού, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε σχέση µε 
γαµική διαδικασία». Τα προβλήµατα σχετικά µε την υπογραφή και 
επικύρωση από τα κράτη µέλη της σύµβασης της Χάγης του 1996 για 
την προστασία των παιδιών προκαλούν αµφιβολίες για τη σκοπιµότητα 
της συµπερίληψης και των δύο θεµάτων σε µία και µόνη πράξη. Τίθεται 

(13) Πρέπει να υπογραµµιστεί ότι 
πρόκειται απλώς για «γαµήλιο 
δεσµό», χωρίς, σκόπιµα, να ορίζεται 
εάν πρόκειται για παραδοσιακό 
γάµο ή γάµο µεταξύ 
οµοφυλόφιλων που ήδη είναι 
αποδεκτός σε ορισµένα κράτη 
µέλη, αντίθετα προς τη γνώµη 
ορισµένων, όπως ο H. Gaudemet-
Tallon, «Le règlement nº 1347/2000 
du Conseil du 29 mai 2000: 
compétence, reconnaissance et 
exécution des décisions en matière 
matrimoniale et en matière de 
responsabilité parentale des enfants 
communs», Journal de Droit 
international, 2001, σ. 387, που το 
περιορίζουν στον «παραδοσιακό» 
γάµο. Εν προκειµένω εκφράζονται 
αµφιβολίες στο κείµενο των J. Y. 
Carlier-S. Francq-J. L. Van Boxstael, 
«Le règlement de Bruxelles II. 
Compétence, reconnaissance et 
exécution en matière matrimoniale 
et en matière de responsabilité 
parentale», Journal des tribunaux. 
Droit Européen, 2001, nº 78. 
Σκόπιµα, τίποτα δεν διευκρινίζεται 
εν προκειµένω ούτε στο κείµενο 
ούτε στην έκθεση Borrás.
(14) Ο όρος «διαδικασία» 
περιλαµβάνει τα διοικητικά 
διαζύγια που είναι γνωστά σε 
ορισµένα κράτη µέλη. Αµφίβολο 
είναι κατά πόσον µπορεί να 
συµπεριλαµβάνει το λεγόµενο 
«διαζύγιο βάσει σύµβασης» στο 
οποίο αναφέρεται ο J. Carrascosa, 
«Cuestiones polémicas en el 
Reglamento 1347/2000», 
Globalización y familia (A. L. 
Calvo-J. L. Iriarte, εκδ.), Μαδρίτη, 
2001, σ. 228.
(15) Παράγραφος 22 της έκθεσης 
Borrás. Η αιτιολογική παράγραφος 
10 χαρακτηρίζεται ως «σιβυλλική» 
από τους B. Ancel-H. Muir Watt, 
«La désunion européenne: le 
Règlement dit «Bruxelles II», Revue 
critique de Droit international privé, 
2001, σ. 408. Στην αιτιολογική 
παράγραφο 8 του κανονισµού 
«Βρυξέλλες ΙΙα» αναφέρεται ότι ο 
παρόν κανονισµός δεν επηρεάζει 
«θέµατα όπως οι λόγοι του 
διαζυγίου, οι περιουσιακές 
συνέπειες του γάµου ή άλλα 
συναφή ζητήµατα».
(16) J. Y. Carlier κ.ά., «Le 
règlement...», όπ.π.
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το ερώτηµα κατά πόσον θα ήταν καλύτερα να είχαν διατηρηθεί σε 
ανεξάρτητη πράξη τα θέµατα σχετικά µε την κρίση των γαµικών 
σχέσεων. Η δικαιολογία για τη συµπερίληψη των δύο θεµάτων σε µία 
και µόνη πράξη περιλαµβάνεται στην αιτιολογική παράγραφο 6 η 
οποία αναφέρει ότι, «δεδοµένου ότι η εφαρµογή των κανόνων για 
θέµατα γονικής µέριµνας ανακύπτει συχνά στο πλαίσιο γαµικών 
διαφορών, φαίνεται πλέον ενδεδειγµένο να υπάρξει ένα µόνο 
νοµοθετικό κείµενο για θέµατα διαζυγίου και γονικής µέριµνας».

 Η αναφορά της γονικής µέριµνας στα πλαίσια του κανονισµού έχει δύο 
συνέπειες. Αφενός τη συµπερίληψη στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 
των υποθέσεων που «ιδίως» περιλαµβάνονται στο πεδίο εφαρµογής 
του κανονισµού, ενώ στην παράγραφο 3 απαριθµούνται µε ακρίβεια τα 
θέµατα για τα οποία δεν εφαρµόζεται ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2201/
2003, σε σαφή παραλληλισµό µε τα άρθρα 3 και 4 της σύµβασης της 
Χάγης του 1996. Αφετέρου υπήρξε αναγκαίο να συµπεριληφθούν στο 
άρθρο 2 διάφοροι ορισµοί. Εν προκειµένω, αξίζει να υπογραµµιστεί ότι 
η παράγραφος 7 ορίζει τη γονική µέριµνα ως «το σύνολο των 
δικαιωµάτων και υποχρεώσεων που παρέχονται σε φυσικό ή νοµικό 
πρόσωπο µε δικαστική απόφαση, απευθείας από το νόµο ή µε ισχύουσα 
συµφωνία όσον αφορά το πρόσωπο ή την περιουσία του παιδιού. 
Ειδικότερα ο όρος περιλαµβάνει το δικαίωµα επιµέλειας και το 
δικαίωµα προσωπικής επικοινωνίας». Εν προκειµένω, παρόµοια 
εξήγηση, µολονότι ευρύτερη, συναντάται στην έκθεση Lagarde της 
σύµβασης της Χάγης του 1996 (17). Πρέπει να υπογραµµιστεί ότι δεν 
υπήρξε δυνατόν να εισαχθεί τέτοιος ορισµός ούτε στη σύµβαση 
«Βρυξέλλες ΙΙ» (18) ούτε στις αιτιολογικές παραγράφους του 
κανονισµού «Βρυξέλλες ΙΙ», γεγονός που αποδεικνύει ότι υπάρχει 
µεγαλύτερη ευελιξία σήµερα ως προς τις αντιλήψεις.

3. Χρονικό πεδίο εφαρµογής

8. Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, ο κανονισµός «Βρυξέλλες ΙΙ» τέθηκε σε 
ισχύ την 1η Μαρτίου 2001 (άρθρο 46) και, συνεπώς (άρθρο 42 σηµείο 1), οι 
διατάξεις του εφαρµόζονται µόνον στις αγωγές που ασκήθηκαν µετά την 
ηµεροµηνία αυτή. Ωστόσο, η παράγραφος 2 του τελευταίου αυτού άρθρου 
θεσπίζει κανόνα µεταβατικού δικαίου, ορίζοντας ότι οι αποφάσεις που 
εκδίδονται µετά την έναρξη ισχύος του κανονισµού ως συνέπεια αγωγών 
που έχουν ασκηθεί πριν από την ηµεροµηνία αυτή αναγνωρίζονται και 
εκτελούνται σύµφωνα µε τον κανονισµό εάν οι κανόνες δικαιοδοσίας που 
εφαρµόστηκαν προσαρµόστηκαν στους κανόνες που προβλέπονται στον 
ίδιο τον κανονισµό ή σε σύµβαση που ισχύει µεταξύ του κράτους µέλους 
προέλευσης και του κράτους µέλους αναγνώρισης ή εκτέλεσης της 
αγωγής. Ο κανόνας αυτός, ωστόσο, δεν καλύπτει όλα τα προβλήµατα 

(17) Παράγραφος 14.
(18) Εν προκειµένω πρέπει να 
αναφερθεί ότι, στο σχέδιο της 

επεξηγηµατικής έκθεσης, η 
συντάκτης είχε εισαγάγει σχετικό 

ορισµό, ο οποίος απορρίφθηκε από 
την οµάδα εργασίας, µε συνέπεια 

να µην εµφανίζεται ούτε στο 
κείµενο της σύµβασης ούτε στην 

επεξηγηµατική έκθεση. Ο 
προτεινόµενος ορισµός, ο οποίος 

περιλαµβανόταν στην παράγραφο 
24 της έκθεσης, είχε ως εξής: «Ο 

όρος αυτός [γονική µέριµνα] 
πρέπει να συµπεριλαµβάνει τόσο 

την επιµέλεια των τέκνων όσο και 
το δικαίωµα επικοινωνίας. 

Επιπλέον πρέπει να αναφέρεται 
τόσο στην άσκηση όσο και στην 

ολική ή µερική αφαίρεση της 
γονικής µέριµνας. ∆εν επηρεάζει, 

ωστόσο, την ανάθεση της 
επιµέλειας, λαµβάνοντας υπόψη τις 

συζητήσεις σχετικά µε το άρθρο 3 
της σύµβασης της Χάγης του 1996. 

Τέλος, πρέπει επίσης να 
συµπεριληφθούν στο τέλος τα 

ενδεχόµενα µέτρα που 
λαµβάνονται από τις δηµόσιες 

αρχές σε σχέση µε το τέκνο. 
Αντιθέτως, δεν θίγει τις 

υποχρεώσεις διατροφής (εν 
προκειµένω βλέπε άρθρο 1 

παράγραφος 2 και άρθρο 4 της 
σύµβασης της Χάγης του 1996).»
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µεταβατικού δικαίου και θα έχουµε την ευκαιρία παρακάτω να εξετάσουµε 
τα προβλήµατα που τίθενται σε σχέση µε την εκκρεµοδικία, τα οποία δεν 
επιλύθηκαν ούτε µε τον κανονισµό «Βρυξέλλες ΙΙα», στον οποίο ο κανόνας 
σχετικά µε την έναρξη ισχύος και το µεταβατικό δίκαιο είναι ακόµα 
περιπλοκότερος.

9. Η έναρξη ισχύος του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 (άρθρο 72) 
προβλέπεται την 1η Αυγούστου 2004, ενώ η εφαρµογή του την 1η Μαρτίου 
2005, εξαιρουµένων των άρθρων 67 (πληροφορίες για τις κεντρικές αρχές 
και δεκτές γλώσσες), 68 (πληροφορίες σχετικά µε τα δικαστήρια προσφυγής 
και τα ένδικα µέσα), 69 (τροποποιήσεις των παραρτηµάτων) και 70 
(επιτροπή) που εφαρµόζονται από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος.

 Κατά συνέπεια, οµοιάζει προς το άρθρο 24 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
1206/2001 της 28ης Μαΐου 2001 για τη συνεργασία µεταξύ των δικαστηρίων 
των κρατών µελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εµπορικές 
υποθέσεις (19), ο οποίος επίσης εισάγει διάκριση µεταξύ έναρξης ισχύος και 
έναρξης εφαρµογής.

10. Ως εκ τούτου έχουν ιδιαίτερη σηµασία οι µεταβατικές διατάξεις που 
περιλαµβάνονται στο άρθρο 64 και διακρίνουν τέσσερις πιθανότητες:

α)  Ο γενικός κανόνας, που περιλαµβάνεται στην παράγραφο 1, είναι ότι 
ο κανονισµός εφαρµόζεται σε αγωγές που ασκήθηκαν µετά την έναρξη 
ισχύος του.

β) Εφαρµόζεται επίσης στην αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων που 
εκδόθηκαν µετά την έναρξη ισχύος του κατόπιν αγωγής που έχει ασκηθεί 
πριν από αυτή την ηµεροµηνία, αλλά µετά την έναρξη ισχύος του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1347/2000 αν οι κανόνες διεθνούς δικαιοδοσίας 
είναι σύµφωνοι µε τις διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 ή 
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1347/2000 ή σύµβασης η οποία κατά την 
ηµεροµηνία ασκήσεως της αγωγής ίσχυε µεταξύ του κράτους µέλους 
προέλευσης και του κράτους µέλους αναγνώρισης ή εκτέλεσης.

γ) Όσον αφορά τις αποφάσεις που εκδίδονται πριν από την ηµεροµηνία 
εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 κατόπιν αγωγής που 
έχει ασκηθεί µετά την έναρξη ισχύος του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1347/
2000, εφαρµόζονται οι κανόνες αναγνώρισης και εκτέλεσης του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 στο βαθµό που πρόκειται για αποφάσεις 
σχετικά µε γαµικές διαφορές ή µε τη γονική µέριµνα των κοινών τέκνων 
που εκδίδονται επ’ ευκαιρία αυτών των γαµικών διαφορών.

δ) Τέλος, αν πρόκειται για αποφάσεις που εκδίδονται πριν από την 
ηµεροµηνία εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 αλλά 
µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1347/ (19) ΕΕ L 174 της 27.6. 2001.
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2000, κατόπιν αγωγής που έχει ασκηθεί πριν από την ηµεροµηνία 
έναρξης ισχύος του τελευταίου αυτού κανονισµού, εφαρµόζεται ο ίδιος 
υλικός περιορισµός της προηγούµενης παραγράφου και, επιπλέον, οι 
εφαρµοστέοι κανόνες δικαιοδοσίας πρέπει να είναι σύµφωνοι µε τους 
προβλεπόµενους στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2201/2003, στον κανονισµό 
(ΕΚ) αριθ. 1347/2000 ή µε τους προβλεπόµενους σε σύµβαση η οποία 
κατά την ηµεροµηνία άσκησης της αγωγής ίσχυε µεταξύ του κράτους 
µέλους προέλευσης και του κράτους µέλους αναγνώρισης ή 
εκτέλεσης.

ΙΙΙ. Διεθνής δικαιοδοσία

1. Η διάρθρωση του κεφαλαίου ΙΙ του κανονισµού  
(ΕΚ) αριθ. 2201/2003 σχετικά µε τη δικαιοδοσία

11. Το υλικό πεδίο εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1347/2000 καθόριζε 
ότι ο πυρήνας του κανονισµού βρίσκεται στο άρθρο 2 το οποίο 
περιλαµβάνει κριτήρια δικαιοδοσίας βασιζόµενα στην αρχή της ύπαρξης 
πραγµατικού συνδέσµου µεταξύ του ενδιαφεροµένου και ενός 
συγκεκριµένου κράτους µέλους, για να καταλήξει στις υποθέσεις του 
άρθρου 3 σύµφωνα µε το οποίο οι αρχές αυτού του ίδιου κράτους έχουν 
διεθνή δικαιοδοσία για τα θέµατα σχετικά µε την προστασία των κοινών 
τέκνων λόγω κρίσης του δεσµού του γάµου. Η τροποποίηση του πεδίου 
εφαρµογής της σύµβασης στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 οδήγησε 
και σε τροποποίηση της διάρθρωσης του κεφαλαίου αυτού το οποίο τώρα 
χωρίζεται σε τρία τµήµατα: το πρώτο σχετικά µε τη δικαιοδοσία σε θέµατα 
διαζυγίου, δικαστικού χωρισµού και ακύρωσης γάµου, το δεύτερο σχετικά 
µε τη δικαιοδοσία σε θέµατα γονικής µέριµνας και το τρίτο περιλαµβάνει 
κοινές διατάξεις των προηγούµενων δύο τµηµάτων.

2. Τα κριτήρια της διεθνούς δικαστικής δικαιοδοσίας  
σε γαµικές διαφορές

12. Η πρώτη πλευρά που πρέπει να υπογραµµιστεί, τόσο σε σχέση µε το παρόν 
κεφάλαιο όσο και σε σχέση µε το κεφάλαιο ΙΙΙ, είναι ότι η εκπόνηση του 
κανονισµού «Βρυξέλλες ΙΙα» βασίστηκε σε ένα πολύ σαφές προαπαιτούµενο: 
δεν επρόκειτο να τροποποιηθούν οι διατάξεις σχετικά µε το διαζύγιο, τον 
δικαστικό χωρισµό και την ακύρωση του γάµου. Κατά συνέπεια, όλα όσα 
έχουν αναφερθεί σε σχέση µε το θέµα αυτό σε προηγούµενες περιπτώσεις (20) 

(20) A. Borrás: «Competencia 
judicial, reconocimiento y 

ejecución de decisiones en materia 
matrimonial: el Reglamento 1347/

2000, de 29 de mayo (“Bruselas 
II”)», Revista Jurídica de Catalunya, 

2003, 2, σσ. 361-386.
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ισχύουν πλήρως σε σχέση µε τον προσφάτως εγκριθέντα κανονισµό. Τα 
κριτήρια δικαιοδοσίας είναι αποκλειστικά, εναλλακτικά και αντικειµενικά, 
υπό την έννοια που δίδεται στον όρο «αποκλειστικότητα» στο άρθρο 6 [άρθρο 
7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1347/2000] και δεν είναι ο ίδιος όρος που 
χρησιµοποιείται στη σύµβαση του 1968 και στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 44/
2001 (21). Συνεπώς, δεν υφίσταται καµία δυνατότητα ρητής ή σιωπηρής 
υπαγωγής στη δικαιοδοσία.

13. Συγκεκριµένα, υπήρχαν δύο σηµεία εκκίνησης για τον καθορισµό της 
δικαστικής δικαιοδοσίας στον τοµέα των γαµικών διαφορών: είτε να 
συµπεριληφθούν στο κείµενο ενιαίοι κανόνες δικαιοδοσίας στον τοµέα 
του διαζυγίου, προβλέποντας περιορισµένο αριθµό εναλλακτικών 
περιπτώσεων, χωρίς καµία ιεράρχηση, ή αντιθέτως, να µη συµπε-
ριληφθούν κανόνες δικαιοδοσίας αλλά να θεσπιστούν επιτρεπτά 
κριτήρια δικαιοδοσίας. Στο άρθρο 3 [άρθρο 2 του κανονισµού (ΕΚ) 
αριθ. 1347/2000] ακολουθείται η πρώτη περίπτωση. Η απόφαση να 
συµπεριληφθούν συγκεκριµένα κριτήρια οφείλεται στο γεγονός ότι 
αυτό υφίσταται στις νοµοθεσίες διαφόρων κρατών µελών και ότι 
γίνεται αποδεκτό από τα άλλα κράτη µέλη, στα πλαίσια της 
προσπάθειας για την επίτευξη συµφωνίας αποδεκτής από όλους.

14. Το αποτέλεσµα ήταν να συµπεριληφθούν επτά διαφορετικά κριτήρια 
δικαιοδοσίας για το διαζύγιο, τον δικαστικό χωρισµό και την ακύρωση 
του γάµου, γεγονός που οδηγεί σε έναν ορισµένο favor divortii (διαλυτό 
γάµο) (22). Για ορισµένους, το αποτέλεσµα αυτό είναι άξιο κριτικής (23) 
αλλά, κατά τη γνώµη µου, τα κριτήρια που υιοθετήθηκαν επιχειρούν να 
καλύψουν αντικειµενικές απαιτήσεις και είναι σύµφωνα µε τα 
συµφέροντα των διαδίκων, προσπαθούν να αποτελέσουν επαρκώς 
ευέλικτους κανόνες προκειµένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες της 
κινητικότητας των προσώπων και, τέλος, προσπαθούν να 
ανταποκριθούν στις ατοµικές ανάγκες χωρίς να θυσιάζεται η νοµική 
βεβαιότητα. Εάν υπάρχει κίνδυνος forum shopping (άγρα δικαστηρίου) 
η λύση δεν πρέπει να είναι η µείωση του αριθµού των κριτηρίων 
δικαιοδοσίας, αλλά η ενοποίηση των κανόνων σχετικά µε τη σύγκρουση 
των νόµων στα κράτη µέλη, κατά τον ίδιο τρόπο που έγινε στη σύµβαση 
της Ρώµης του 1980 για το εφαρµοστέο δίκαιο στις συµβατικές ενοχές.

 Όσον αφορά τα συγκεκριµένα κριτήρια, βασίζονται σε µεγάλο βαθµό 
στη συνήθη διαµονή, µολονότι η κινητικότητα των προσώπων στην 
Ευρώπη και η ποικιλία των πιθανών καταστάσεων µπορεί να 
δηµιουργήσει προβλήµατα καθορισµού µιας µοναδικής κατοικίας (24) 
για τους σκοπούς του εν λόγω κανόνα. Λαµβάνεται επίσης υπόψη σ’ 
ένα βαθµό και η ιθαγένεια καθώς και η domicile όπως νοείται στο 
Ηνωµένο Βασίλειο και την Ιρλανδία (παράγραφος 2). Η διάταξη αυτή 

(21) Στην έκθεση Borrás, 
παράγραφοι 44 και 45 και 
αιτιολογική παράγραφος 2 του 
κανονισµού. Πληρέστερα, Μ. Α. 
Sánchez, «Procesos civiles de 
divorcio en la UE: el nuevo 
Reglamento comunitario 1347/
2000, repercusión en nuestro actual 
sistema», Globalización y familia 
(A. L. Calvo-J. L. Iriarte, εκδ.), 
Μαδρίτη, 2001. Ο H. Gaudemet-
Tallon, «Le règlement...», όπ.π.,  
σ. 395, θα προτιµούσε ο κατάλογος 
των αρµόδιων δικαστηρίων να 
είναι «περιοριστικός», ακριβώς για 
να αποφεύγεται αυτή η διάκριση.
(22) Γεγονός το οποίο µπορεί να 
ερµηνευθεί ως δείγµα ενός των 
χαρακτηριστικών του σηµερινού 
διεθνούς ιδιωτικού δικαίου, δηλαδή 
της ευελιξίας. Βλέπε σχετικά J. D. 
González Campos, «Diversification,
spécialisation, flexibilisation et
matérialisation des règles de Droit 
international privé. Cours général», 
Recueil des Cours, τόµος 287 
(2000), συγκεκριµένα σσ. 238-239. 
Είναι βέβαιο, ωστόσο, ότι το 
αποτέλεσµα αυτό επετεύχθη, όπως 
αναφέρει ο J. Pirrung, «Unification
en matière familiale: la Convention 
de l’Union Européenne sur la 
reconnaissance des divorces et la 
question de nouveaux travaux 
d’Unidroit», Revue de Droit 
uniforme, 1998, αριθ. 2-3, σ. 633, ως 
αποτέλεσµα µετάβασης «από ένα 
συµβιβασµό στον άλλο».
(23) Βλέπε B. Ancel-H. Muir Watt, 
«La desunion...», όπ.π., σσ. 415-
416, για τους οποίους θα ήταν 
προτιµότερος ο έλεγχος της 
έµµεσης δικαιοδοσίας, εννοώντας 
ότι η πολλαπλότητα των κριτηρίων 
είναι εκείνο που υποχρέωσε την 
εισαγωγή του «πολύπλοκου 
διορθωτικού µηχανισµού» της 
εκκρεµοδικίας (άρθρο 11). Επίσης, 
J. Carrascosa, «Cuestiones...», όπ.π., 
σσ. 230-231.
(24) Π.χ. στην περίπτωση γάµου 
στα πλαίσια του οποίου ο σύζυγος 
έχει ισπανική ιθαγένεια, εργάζεται 
στην Ισπανία, όπου παραµένει 
µέρος της εβδοµάδας, ενώ η 
σύζυγος έχει µη κοινοτική 
ιθαγένεια, κατοικεί στη Γαλλία µε 
τα κοινά τέκνα, όπου ο σύζυγος 
διάγει το υπόλοιπο µέρος της 
εβδοµάδας.
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είναι επίσης πλήρως αποδεκτή δεδοµένου ότι δεν επιφέρει απολύτως 
καµία διάκριση σύµφωνα µε το άρθρο 12 ΣΕΚ (25).

 Θεσπίζονται επίσης κανόνες σχετικά µε την ανταγωγή (άρθρο 4, 
προηγουµένως άρθρο 5) και µε τη µετατροπή του δικαστικού χωρισµού σε 
διαζύγιο, διάταξη η οποία συζητήθηκε πολύ κατά την κατάρτιση της 
σύµβασης το 1998, δεδοµένου ότι µια βασική δυσκολία προέρχεται από το 
γεγονός ότι σε πολλά κράτη µέλη δεν αναγνωρίζεται ο δικαστικός 
χωρισµός ως φάση που προηγείται του διαζυγίου, αλλά, από την άλλη 
πλευρά, έπρεπε να θεσπιστεί διάταξη που να επιτρέπει στα δικαστήρια του 
κράτους το οποίο εξέδωσε την απόφαση περί του δικαστικού χωρισµού να 
είναι εξίσου αρµόδια για τη µετατροπή του δικαστικού χωρισµού σε 
διαζύγιο, εφόσον, βεβαίως, προβλέπεται από τη νοµοθεσία του οικείου 
κράτους µέλους, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 [άρθρο 6 του κανονισµού 
(ΕΚ) αριθ. 1347/2000].

15. Όσον αφορά τις εξωκοινοτικές διαφορές, το άρθρο 7 [άρθρο 8 του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1347/2000] αντιστοιχεί προς το άρθρο 4 της 
σύµβασης των Βρυξελλών του 1968. Η λύση αυτή καθιστά περιττή τη 
διάταξη, που είχε προτείνει ένα κράτος µέλος κατά τις διαπραγµατεύσεις, 
σύµφωνα µε την οποία τα κριτήρια της σύµβασης εφαρµόζονται µόνο στην 
περίπτωση που και οι δύο σύζυγοι είναι ευρωπαίοι πολίτες, που έχουν τη 
συνήθη κατοικία τους στο έδαφος των κρατών µελών, ενώ στις άλλες 
περιπτώσεις εφαρµόζεται το εσωτερικό δίκαιο (26). Συνεπώς, το άρθρο 7 
ρυθµίζει τις αποκαλούµενες «επικουρικές δικαιοδοτικές βάσεις». Όπως 
αναφέρεται στην επεξηγηµατική έκθεση της σύµβασης, τα χαρακτηριστικά 
της δικαιοδοσίας στα άρθρα 2-6 (τώρα 3-6) καθιστούν περιττή διάταξη 
όπως η του άρθρου 3 της σύµβασης του 1968, και συνεπώς ορισµένες 
δικαιοδοσίες αυτού του είδους που ισχύουν στα κράτη µέλη περιλαµ-
βάνονται στον κανονισµό απλώς ως παραδείγµατα (27).

3. ∆ικαιοδοσία στον τοµέα της γονικής µέριµνας

16. Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, το θέµα της γονικής µέριµνας 
τροποποιήθηκε ευρέως στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2201/2003, αλλά δεν 
µπορεί να µη γίνει αναφορά στις διατάξεις που περιλαµβάνονται στο 
ακόµα ισχύον κείµενο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1347/2000 (28). Τα 
δικαστήρια που προβλέπονται στο άρθρο 2 του εν λόγω κανονισµού 
(σηµερινό άρθρο 3 που περιλαµβάνει τα δικαστήρια για τις γαµικές 
διαφορές) έχουν ελκτική δύναµη όσον αφορά το θέµα της γονικής 
µέριµνας και, συνεπώς, όσον αφορά τους κανόνες δικαιοδοσίας που 
περιλαµβάνονται στα άρθρα 3 και 4 του ίδιου κανονισµού. Πρόκειται όµως 
για ελκτική δύναµη που περιορίζεται µε διάφορους τρόπους. Πρώτον, σε 
σχέση µε τα τέκνα τα οποία αφορά (29), δεδοµένου ότι πρόκειται µόνον για 

(25) Συµπέρασµα που τίθεται υπό 
αµφισβήτηση από Α. Bonomi, «Ιl 

Regolamento comunitariο», Rivista 
di Diritto internazionale 2001, 2,  

σ. 318, και επίσης H. Tagaras, 
«Questions speciales relatives à 
l’unification communautaire du

droit international privé de la 
famille» [κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 

1347/2000], Melanges en hommage 
à Jean-Victor Louis, Βρυξέλλες 

2003, τόµος 1, σσ. 460-462.
(26) Σχετικά µε τη συζήτηση για το 

πεδίο εφαρµογής του άρθρου 8 
(τώρα 7) και τη σχέση του µε τη 
διάταξη του άρθρου 7 (τώρα 6), 

βλέπε J. Y. Carlier κ.ά. («Le 
règlement…»), όπ.π.

(27) Στην παράγραφο 47. Η διάταξη 
του άρθρου 8 (τώρα 7) δηµιουργεί 

συνεπώς ένα γνήσιο «προνόµιο 
ευρωπαϊκής ιθαγένειας», όπως 

αναφέρει ο S. Drouet,  
«L’ avènement de «Bruxelles II»», 
Mémoire de DEA, Université de 

Nantes, 1999, σσ. 118-119. Για τον 
R. Baratta, «Separazione e divorzio 

nel DIPr italiano», Cap. XXII del 
vol. II del Trattato di Dirito di 

famiglia (a cura di G. Ferrando- 
M. Fortino-F. Ruscello), Μιλάνο 

2002, σ. 1590, το άρθρο 8 µπορεί να 
θεωρηθεί ως εκδήλωση 

«ευρωσωβινισµού» που οι 
αµερικανοί συγγραφείς, όπως ο 

Juenger και ο von Mehren, 
αποδίδουν ήδη στη σύµβαση των 

Βρυξελλών του 1968.
(28) Εν προκειµένω, ωστόσο, ισχύει 

πλήρως, µέχρι στιγµής, η πλέον 
διεξοδική εργασία για το θέµα 

αυτό της Α. Borrás, «La protección 
de los hijos comunes con motivo 

de la crisis matrimonial en el 
Convenio de 28 de mayo de 1998 

sobre la competencia judicial, el 
reconocimiento y la ejecucion de 

recoluciones en materia 
matrimonial», Dusyuntivas en los 

pleitos matrimoniales de separatión 
y divorcio, Μαδρίτη (Asociación 

Española de Abogados de familia), 
2000, σσ. 299-325.

(29) Παράγραφοι 25 και 26 της 
έκθεσης Borrás.
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τα κοινά τέκνα είτε βιολογικά είτε υιοθετηµένα και όχι για άλλα τέκνα που 
θα µπορούσαν να είναι, π.χ., τέκνα από προηγούµενο δεσµό ενός των 
συζύγων. ∆εύτερον, αφορά µόνον τα τέκνα που έχουν τη συνήθη διαµονή 
τους στο κράτος οι δικαστικές αρχές του οποίου έχουν δικαιοδοσία για την 
εκδίκαση του διαζυγίου και αφορά τέκνα που διαµένουν σε άλλο κράτος 
µόνον εάν πληρούνται οι προβλεπόµενοι όροι· σε καµία περίπτωση δεν 
εφαρµόζεται ο κανονισµός σε τέκνο που έχει τη συνήθη διαµονή του σε 
τρίτη χώρα. Τέλος, η δικαιοδοσία των δικαστηρίων του διαζυγίου σε σχέση 
µε τη γονική µέριµνα επί των κοινών τέκνων δεν είναι απεριόριστη (perpe-
tuatio jurisdictionis) δεδοµένου ότι τερµατίζεται µε την ολοκλήρωση των 
διαδικασιών εκδίκασης των γαµικών διαφορών.

17. Στο τµήµα 2 του νέου κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 περιλαµβάνονται 
τα θέµατα αυτά και εισάγονται σηµαντικές τροποποιήσεις. Οι διατάξεις 
που περιλαµβάνονται στο τµήµα αυτό µπορούν να χωριστούν στις εξής 
οµάδες: γενικός κανόνας, αρµοδιότητα σε περίπτωση απαγωγής παιδιού, 
αρµοδιότητα των δικαστηρίων του κράτους του διαζυγίου, αρµοδιότητα 
βασιζόµενη στην παρουσία, επικουρική αρµοδιότητα και αρµοδιότητα του 
καταλληλότερου να εκδικάσει την υπόθεση δικαστηρίου.

α) Ο γενικός κανόνας, που περιλαµβάνεται στο άρθρο 8, είναι η 
δικαιοδοσία του κράτους της συνήθους διαµονής του τέκνου κατά τη 
στιγµή της προσφυγής ενώπιον του δικαστηρίου, σε πλήρη συµφωνία 
µε την παράγραφο 1 του άρθρου 5 της σύµβασης της Χάγης του 1996. 
Υπάρχει, ωστόσο, διαφορά για τις περιπτώσεις αλλαγής της διαµονής: 
ενώ στη σύµβαση της Χάγης γίνεται αυτοµάτως αλλαγή δικαιοδοσίας 
υπέρ των δικαστηρίων της νέας διαµονής (µε εξαίρεση τις περιπτώσεις 
απαγωγής ή παράνοµης κράτησης), στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2201/
2003 η αρµοδιότητα των δικαστηρίων της προγενέστερης συνήθους 
διαµονής διατηρείται για περίοδο τριών µηνών (άρθρο 9) προκειµένου 
να τροποποιηθεί απόφαση η οποία αφορά το δικαίωµα επικοινωνίας 
εκδοθείσα σ’ αυτό το κράτος µέλος πριν από τη µετοικεσία του τέκνου, 
εφόσον ο δικαιούχος του δικαιώµατος επικοινωνίας δυνάµει της 
αποφάσεως που αφορά το δικαίωµα επικοινωνίας εξακολουθεί να 
διαµένει συνήθως στο κράτος µέλος της προηγούµενης συνήθους 
διαµονής του τέκνου και δεν έχει δεχθεί την αρµοδιότητα των 
δικαστηρίων του κράτους της νέας διαµονής.

β) Οι πλέον αντικρουόµενες διατάξεις του νέου κανονισµού, και ιδιαίτερα 
λόγω της σχέσης του µε τη σύµβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά 
θέµατα της διεθνούς απαγωγής παιδιών, είναι οι διατάξεις των άρθρων 
10 (αρµοδιότητα σε περίπτωση απαγωγής παιδιού) και 11 (επιστροφή 
του παιδιού). Στην πρώτη περίπτωση, διατηρείται η αρµοδιότητα του 
δικαστηρίου του κράτους µέλους της συνήθους διαµονής πριν από τη 
µετακίνηση ή κατακράτηση έως ότου το παιδί έχει αποκτήσει συνήθη 
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κατοικία και συντρέχουν ορισµένοι συγκεκριµένοι όροι. Στο άρθρο 11 
προσδιορίζονται οι όροι που προβλέπονται στα άρθρα 12 και 13 της 
σύµβασης της Χάγης του 1980 σε σχέση µε τη διαδικασία για την 
επιστροφή σε περίπτωση παράνοµης µετακίνησης ή κατακράτησης. 
Τελικά, χρησιµοποιήθηκε η διάταξη του άρθρου 36 της σύµβασης της 
Χάγης του 1980, σε σχέση µε τη δυνατότητα οριοθέτησης των 
περιορισµών στους οποίους µπορεί να υπαχθεί η επιστροφή του 
παιδιού (30). Η µεγαλύτερη καινοτοµία των διατάξεων αυτών 
αναφέρεται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάρχει απόφαση για µη 
επιστροφή του παιδιού, σύµφωνα µε το άρθρο 13 της σύµβασης της 
Χάγης, όπου τον τελευταίο λόγο για την επιστροφή τον έχουν όχι τα 
δικαστήρια του κράτους στο οποίο µετακινήθηκε το παιδί, αλλά τα 
δικαστήρια που είναι αρµόδια βάσει του παρόντος κανονισµού, και 
συνεπώς εφαρµόζονται οι εκτελεστικοί κανόνες του εν λόγω 
κανονισµού (παράγραφος 8 του άρθρου 11), δηλαδή, ακόµη και στο 
κράτος στο οποίο µετακινήθηκε το παιδί και τα δικαστήρια του οποίου 
αποφάσισαν τη µη επιστροφή.

γ) Σε έναν πολύπλοκο κανόνα, µε τον ανεπαρκή τίτλο «παρέκταση 
αρµοδιότητας», περιλαµβάνεται στο άρθρο 12 η διάταξη σχετικά µε 
την ενδεχόµενη ελκτική δύναµη του δικαστηρίου που επιλαµβάνεται 
της γαµικής διαφοράς. Προφανώς αναφέρεται στις περιπτώσεις κατά 
τις οποίες η συνήθης διαµονή του παιδιού δεν βρίσκεται στο κράτος τα 
δικαστήρια του οποίου είναι αρµόδια για την εκδίκαση της γαµικής 
διαφοράς. Από την άλλη πλευρά, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το άρθρο 
52 της σύµβασης της Χάγης του 1996 περιορίζει τις συµφωνίες inter se 
σε όσους µπορεί να καλύψει µία κοινοτική πράξη, στις περιπτώσεις 
κατά τις οποίες έχουν τη συνήθη διαµονή τους στα κράτη προορισµού 
της συµφωνίας ή της πράξης, και ως εκ τούτου η παράγραφος 4 
ασχολείται µε το θέµα των παιδιών που έχουν τη διαµονή τους σε τρίτο 
κράτος µη µέρος της εν λόγω σύµβασης, ορίζοντας ότι στην περίπτωση 
αυτή «η αρµοδιότητα η οποία βασίζεται στο παρόν άρθρο θεωρείται 
ότι είναι προς το συµφέρον του παιδιού ιδίως όταν µια διαδικασία 
παρίσταται αδύνατη στο εν λόγω τρίτο κράτος».

δ) Τέλος, το άρθρο 13 περιλαµβάνει κανόνα βασιζόµενο στην παρουσία 
του παιδιού, και το άρθρο 14 επικουρικές βάσεις δικαιοδοσίας για τις 
περιπτώσεις κατά τις οποίες η αρµοδιότητα δεν προκύπτει από 
προηγούµενα άρθρα και συνεπώς ρυθµίζεται, σε κάθε κράτος µέλος, 
από το δίκαιο του κράτους αυτού.

ε) Ως καινοτοµία µπορεί να θεωρηθεί το άρθρο 15 που εισάγει τη 
δυνατότητα το αρµόδιο δικαστήριο να κηρύξει εαυτό αναρµόδιο και να 
παραπέµψει την υπόθεση σε δικαστήριο άλλου κράτους που είναι «σε 
θέση να κρίνει καλύτερα την υπόθεση ή µέρος της υπόθεσης και 

(30) Εν προκειµένω, βλέπε  
Α. Borrás, «Les clauses de 

deconnexion et le droit 
international privé 

communautaire», Festschirft  
E. Jayme, Heidelberg, υπό εκτύπωση.
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εφόσον αυτό εξυπηρετεί το ύψιστον συµφέρον του παιδιού» και εφόσον 
πρόκειται για κράτος «µε το οποίο το παιδί έχει ιδιαίτερη σχέση», όπερ 
προσδιορίζεται στην παράγραφο 3 (νέα διαµονή, προηγούµενη 
διαµονή, ιθαγένεια, διαµονή ενός των δικαιούχων της γονικής µέριµνας 
ή κατάσταση της περιουσίας). Στις περιπτώσεις αυτές µπορεί να 
παραπεµφθεί η υπόθεση σε άλλο δικαστήριο, γεγονός το οποίο δεν 
συγκρούεται µε τις συνταγµατικές διατάξεις σχετικά µε την απαίτηση 
να υπάρχει προκαθορισµένος δικαστής από το νόµο και συγχρόνως 
δεν πρόκειται για τη γνωστή περίπτωση του forum non conviniens στο 
Common Law. Η διατύπωση του άρθρου αυτού εµπνέεται άµεσα από 
τα άρθρα 8 και 9 της σύµβασης της Χάγης του 1996 για την προστασία 
των παιδιών (31).

4. Εφαρµογή των κανόνων δικαιοδοσίας

18. Η ορθή λειτουργία του κανονισµού απαιτεί µια σειρά διατάξεων σχετικά 
µε την εφαρµογή των κανόνων δικαιοδοσίας και αυτό είναι το αντικείµενο 
του τµήµατος 3 του κεφαλαίου ΙΙ µε τίτλο «Κοινές διατάξεις» που 
περιλαµβάνουν τα άρθρα 16 ώς 20.

 Το άρθρο 16 περιλαµβάνει τον κανόνα σχετικά µε το πότε λογίζεται ένα 
δικαστήριο ως επιληφθέν, επαναλαµβάνοντας τη διάταξη του άρθρου 30 
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 44/2001 (κανονισµός «Βρυξέλλες Ι») που δεν 
έχει προηγούµενο στη σύµβαση του 1998 αλλά στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 
1347/2000 (άρθρο 11 παράγραφος 4). Πρόκειται για την εισαγωγή του 
συστήµατος της «διπλής ηµεροµηνίας» που πρέπει να λαµβάνεται υπόψη 
για τις συνέπειες της ερηµοδικίας η οποία θα εξεταστεί παρακάτω. Εν 
πάση περιπτώσει, είναι θετικό ότι ανεξαρτητοποιήθηκε η διάταξη αυτή.

 Ο δεύτερος εν προκειµένω κανόνας είναι ο σχετικός µε την έρευνα της 
δικαιοδοσίας και του παραδεκτού, που περιλαµβάνεται στα άρθρα 17 και 
18 [άρθρα 9 και 10 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1347/2000], τα οποία 
προέρχονται από τα άρθρα 19 και 20 της σύµβασης των Βρυξελλών του 
1968. Πρέπει να σηµειωθεί ότι στο θέµα αυτό, αντίθετα προς τη σύµβαση 
του 1968, δεν έχει σηµασία εάν ο εναγόµενος εµφανιστεί ή όχι. Πρόκειται 
για υποχρέωση του δικαστή. Προφανώς το άρθρο 18 κάνει µνεία στον 
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1348/2000 σχετικά µε την επίδοση εντός των 
κρατών µελών και, ελλείψει αυτού, στη σύµβαση της Χάγης του 1965 για 
το ίδιο θέµα.

 Τρίτον, ισχύει ειδική διάταξη στον τοµέα των ασφαλιστικών µέτρων, η 
οποία περιλαµβάνεται στο άρθρο 30 [άρθρο 12 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
1347/2000]. Πρόκειται για σωστή διάταξη στην οποία λαµβάνεται υπόψη  
η νοµολογία του ∆ικαστηρίου (32). Εν προκειµένω, εισάγονται δύο 

(31) Βλέπε σχετικά παραγράφους 
52 ώς 60 της έκθεσης Lagarde 
σχετικά µε τη σύµβαση.
(32) Αποφάσεις της 17ης Νοεµβρίου 
1998 στην υπόθεση C-391/95, Van 
Uden, και της 27ης Απριλίου 1999 
στην υπόθεση C-99/96, Mietz.
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περιορισµοί: πρώτον, η δικαιοδοσία ισχύει µόνον σε επείγουσες  
περιπτώσεις προκειµένου να αποφευχθεί η καταστρατήγηση των υπό-
λοιπων κανόνων δικαιοδοσίας της σύµβασης. ∆εύτερον, η δικαιοδοσία 
είναι προσωρινή δεδοµένου ότι τα ασφαλιστικά µέτρα παύουν να ισχύουν 
µόλις το αρµόδιο σύµφωνα µε τη σύµβαση δικαστήριο αποφασίσει τα 
µέτρα που απαιτούνται για την αντιµετώπιση της κατάστασης.

19. Ειδική µνεία αξίζει να γίνει στο άρθρο 19 (προηγουµένως άρθρο 11) που 
περιλαµβάνει διάταξη σχετικά µε την εκκρεµοδικία και τις συναφείς αγωγές. 
Πρόκειται για έναν από τους σηµαντικότερους κανόνες του κανονισµού που, 
κατά τη γνώµη µου µαζί µε το άρθρο 21 (προηγουµένως άρθρο 14) στο οποίο 
θα αναφερθώ αργότερα, θα αρκούσε από µόνος του για να δικαιολογήσει την 
έκδοση του κανονισµού καθώς και τις τροποποιήσεις της διατύπωσής του, 
που διευκολύνουν την κατανόησή του.

 Ένα από τα προβλήµατα των γαµικών διαφορών είναι το γεγονός ότι ο 
κάθε σύζυγος προσφεύγει στα δικαστήρια διαφορετικού κράτους µε 
συνέπεια να υπάρχουν δυο παράλληλες διαφορές και τελικά δύο 
αντιφατικές αποφάσεις. Ως εκ τούτου αναφέρεται αφενός η εκκρεµοδικία, 
υπό την κλασική της έννοια, και αφετέρου οι συναφείς διαφορές ή «µη 
γνήσια εκκρεµοδικία» (33), γεγονός το οποίο καθιστά απαραίτητο να 
ενοποιηθούν οι διαφορές µεταξύ των εθνικών νοµοθεσιών σε σχέση µε τα 
θέµατα αυτά. Απλοποιώντας σηµαντικά το άρθρο 11 της σύµβασης του 
1998 και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1347/2000, η παράγραφος 1 του 
άρθρου 19 του νέου κανονισµού αναφέρεται στις γαµικές διαφορές και η 
παράγραφος 2 στις αγωγές σχετικά µε τη γονική µέριµνα ενός παιδιού. Σε 
σχέση µε την πρώτη πτυχή τίθενται πολλά ερωτήµατα, όπως τι γίνεται 
όταν µία από τις εµπλεκόµενες νοµοθεσίες δεν γνωρίζει τον δικαστικό 
χωρισµό ή την ακύρωση του γάµου; Ή τι γίνεται όταν η πρώτη αγωγή είναι 
για ακύρωση και η δεύτερη για διαζύγιο; Ενώπιον αυτών των καταστάσεων, 
απαιτείται µόνον να είναι η διαφορά «µεταξύ των ίδιων διαδίκων», ενώ το 
δικαστήριο που επελήφθη δεύτερο αναστέλλει αυτεπαγγέλτως τη 
διαδικασία του µέχρι να διαπιστωθεί η διεθνής δικαιοδοσία του 
δικαστηρίου που επελήφθη πρώτο. Το θέµα τίθεται διαφορετικά σε σχέση 
µε τις αγωγές για θέµατα γονικής µέριµνας ενός παιδιού, όπου απαιτείται 
«να έχουν το ίδιο αντικείµενο και την ίδια αιτία», µε τις ίδιες συνέπειες 
αναστολής όπως και στην παράγραφο 1.

 Στην παράγραφο 3 καθιερώνεται ως συνέπεια και στις δύο περιπτώσεις ο 
κανόνας prior temporis για την περίπτωση κατά την οποία το δικαστήριο 
που επελήφθη πρώτο διαπιστώνει τη δικαιοδοσία του, και το δικαστήριο 
που επιλαµβάνεται µεταγενέστερα οφείλει να διαπιστώσει την έλλειψη 
δικαιοδοσίας υπέρ αυτού του δικαστηρίου. Η καινοτοµία έγκειται στο ότι 
η παράγραφος αυτή επιτρέπει στο διάδικο που άσκησε αγωγή ενώπιον του 
δεύτερου δικαστηρίου, εφόσον το επιθυµεί, να ασκήσει την αγωγή αυτή 

(33) Όπως την ονοµάζω στην 
επεξηγηµατική έκθεση της 

σύµβασης του 1998 (παράγραφος 
54). Για τη σηµασία του κανόνα 

βλέπε J. Pirrung, «L’unification...»,
όπ.π., σ. 635.
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ενώπιον του δικαστηρίου που έχει δικαιοδοσία δεδοµένου ότι επελήφθη 
πρώτο της υπόθεσης. Ωστόσο, η διάταξη αυτή προκαλεί επιφυλάξεις 
δεδοµένου ότι η εν λόγω δυνατότητα δεν έχει όρια. Τίθενται ερωτήµατα 
όπως ποια είναι η εφαρµοστέα νοµοθεσία και ποιος θα είναι ο κανόνας της 
εσωτερικής εδαφικής δικαιοδοσίας κ.λπ. (34).

20. Ωστόσο, όπως προαναφέρθηκε, κατά τα πρώτα χρόνια εφαρµογής του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1347/2000 παρουσιάστηκαν ορισµένα προβλήµατα 
σε σχέση µε τις µεταβατικές καταστάσεις, τα οποία δεν επιλύθηκαν από 
τους κανόνες του µεταβατικού δικαίου και τα οποία ενδέχεται να οξυνθούν 
µε την εφαρµογή του νέου κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2201/2003. Τα προ-
βλήµατα που τέθηκαν µέχρι σήµερα ήταν τρία:

1) Η πρώτη περίπτωση είναι εκείνη κατά την οποία η πρώτη αγωγή 
υπεβλήθη στο δικαστήριο πριν από την έναρξη ισχύος του κανονισµού 
και η δεύτερη µετά την έναρξη ισχύος. Για την περίπτωση αυτή είναι 
δυνατόν να ισχύσει η ερµηνεία που έδωσε το ∆ικαστήριο του 
Λουξεµβούργου στην απόφασή του της 9ης Οκτωβρίου 1997 (35) σύµφωνα 
µε την οποία η εφαρµογή του κανόνα της εκκρεµοδικίας θεωρείται 
επαρκής, λαµβανοµένoυ υπόψη ότι και τα δύο δικαστήρια θα έχουν 
αρµοδιότητα σύµφωνα µε τη σύµβαση, ότι στόχος του κανόνα είναι να 
υπάρχει µία ενιαία διαδικασία στην Κοινότητα και, τέλος, ότι υπάρχει η 
δυνατότητα να αναγνωρίζεται η απόφαση σε όλα τα κράτη µέλη.

2) Κατά τη γνώµη µου, η ίδια λύση είναι δυνατή για τη δεύτερη οµάδα 
περιπτώσεων, δηλαδή στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι δύο αγωγές 
ασκούνται πριν από την έναρξη ισχύος του κανονισµού αλλά δεν 
εκδίδεται απόφαση πριν από την έναρξη ισχύος, και ως εκ τούτου 
αναγκαστικά η απόφαση θα εκδοθεί µετά την έναρξη ισχύος. Οι λόγοι 
που προβλήθηκαν για την πρώτη περίπτωση και που βασίζονται στη 
νοµολογία του ∆ικαστηρίου δικαιολογούν, κατά την κρίση µου, την 
εφαρµογή του ίδιου κανόνα.

3) Η τρίτη οµάδα υποθέσεων που είναι πολύ ευαίσθητη για µεγάλο αριθµό 
ευρωπαίων πολιτών είναι εκείνη στην οποία και η απόφαση έχει εκδοθεί 
πριν από την έναρξη ισχύος του κανονισµού. Είναι σαφές ότι είναι 
αδύνατον να εφαρµοστεί η διαδικασία αναγνώρισης στις υποθέσεις αυτές, 
δεδοµένου ότι αποκλείονται δυνάµει του άρθρου 64 [άρθρο 42 του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1347/2000]. Είναι προφανές ότι το αποτέλεσµα 
αυτό δεν γίνεται εύκολα αποδεκτό από πολλούς ευρωπαίους πολίτες. 
∆ιαφέρει δε από το άρθρο 24 της σύµβασης της Χάγης της 1ης Ιουνίου 
1970, της οποίας ορισµένα κράτη µέλη είναι µέρη, που ορίζει ότι η σύµβαση 
εφαρµόζεται ανεξάρτητα από τη χρονική στιγµή της έκδοσης του 
διαζυγίου ή του δικαστικού χωρισµού, µολονότι τα κράτη µέλη έχουν τη 
δυνατότητα να περιορίσουν την εφαρµογή της σε διαζύγια ή δικαστικούς 
χωρισµούς που εκδόθηκαν µετά την έναρξη ισχύος της σύµβασης.

(34) ∆εν είναι περίεργο, συνεπώς, 
ότι είναι πολλές οι αµφιβολίες που 
προκύπτουν από τη νοµική θεωρία 
γύρω από τη διάταξη αυτή. Βλέπε 
συνεπώς B. Ancel-H. Muir Watt, 
«La désunion...», όπ.π., σσ. 428-431· 
H. Tagaras, «Questions spéciales...», 
όπ.π., σσ. 462-464. Εν πάση 
περιπτώσει υπογραµµίζεται η 
προσπάθεια που αντιπροσωπεύει 
το άρθρο και ο «ευφυής» 
χαρακτήρας της λύσης του  
H. Gaudemet-Tallon, «Le 
réglement...», όπ.π., σσ. 399-405.
(35) Υπόθεση C-163/95, Elsbeth 
Freifrau von Horn κατά Kevin 
Cinnamond.
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IV. Αναγνώριση και εκτέλεση  
των αποφάσεων

21. Ο κανονισµός περιλαµβάνει κανόνες για την αναγνώριση και την εκτέλεση 
των αποφάσεων στο κεφάλαιο ΙΙΙ. Εν προκειµένω, υπάρχουν σηµαντικές 
καινοτοµίες σε σχέση µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1347/2000. Πρώτον, 
εάν ο κανονισµός είχε περιοριστεί στην τροποποίηση του θεσµού του 
γάµου, οι αποφάσεις αυτές θα επέφεραν, κατά κανόνα, συνέπειες µόνον ως 
προς τα ληξιαρχικά βιβλία και δεν θα ήταν αναγκαίο να περιληφθούν 
κανόνες για την εκτέλεση. Η συµπερίληψη κανόνων για τη γονική µέριµνα 
είναι το στοιχείο εκείνο που απαίτησε την εισαγωγή κανόνων εκτέλεσης 
ήδη στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1347/2000, εξ ου προκύπτει η ανάγκη για 
ένα τµήµα 1 σχετικά µε την αναγνώριση, ένα τµήµα 2 σχετικά µε την 
κήρυξη της εκτελεστότητας και ένα τµήµα 3 που περιλαµβάνει κοινές 
διατάξεις. ∆εύτερον, περιελήφθησαν νέα τµήµατα σχετικά µε την 
«εκτέλεση αποφάσεων που αφορούν το δικαίωµα επικοινωνίας και την 
επιστροφή του παιδιού» (τµήµα 4), που συνιστά σηµαντική συµβολή 
σύµφωνα µε την εντολή του Τάµπερε, τα «δηµόσια έγγραφα και 
συµφωνίες» (τµήµα 5), αναγκαία διάταξη για ορισµένες χώρες, µολονότι 
είναι άγνωστη σε άλλες, και, τέλος, τις «λοιπές διατάξεις» (τµήµα 6) 
σχετικά µε τις διαδικασίες εκτέλεσης (άρθρο 47), τα έξοδα (άρθρο 49), τη 
δικαστική αρωγή (άρθρο 50), την εγγύηση ή κατάθεση χρηµατικού ποσού 
(άρθρο 51) και την επικύρωση ή άλλη ανάλογη επικύρωση (άρθρο 52).

1. Αναγνώριση των αποφάσεων

22. Καταρχάς και όσον αφορά τις αποφάσεις στον τοµέα των γαµικών 
σχέσεων, η απόφαση πρέπει να έχει θετικό χαρακτήρα, όπως προκύπτει 
από την παράγραφο 4 του άρθρου 2 (προηγουµένως άρθρο 13) (36), η οποία 
σαφώς αναφέρει ότι ο όρος απόφαση περιλαµβάνει κάθε απόφαση 
διαζυγίου, δικαστικού χωρισµού ή ακύρωσης γάµου. Ως εκ τούτου 
προκύπτει ότι, εάν η απόφαση είναι αρνητική, είναι δυνατόν να ασκηθεί 
αγωγή στο δικαστήριο άλλου κράτους που έχει αρµοδιότητα σύµφωνα µε 
το άρθρο 3. Πρόκειται, συνεπώς για ερµηνεία favor negotii. Επιπλέον, 
πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι µόνο οι θετικές αποφάσεις αποκτούν ισχύ 
δεδικασµένου (res iudicata). Τίθεται το ερώτηµα κατά πόσον η ερµηνεία 
αυτή αφορά µόνο το διαζύγιο και τον δικαστικό χωρισµό ή και την ακύρωση. 
Κατά τη γνώµη του Bonomi (37) δεν ισχύει για την ακύρωση, δεδοµένου ότι 
στην περίπτωση αυτή πρόκειται για πρόβληµα ex tunc, δηλαδή για πρόβληµα 
που υπήρχε ήδη κατά τη σύναψη του γάµου. Κατά τη γνώµη µου, δεν υπάρχει 
τέτοια διαφορά δεδοµένου ότι, στην περίπτωση αρνητικής απόφασης, είτε 
αφορά διαζύγιο είτε ακύρωση, ο γάµος συνεχίζει να υφίσταται και δεν 
υπάρχει λόγος να µη γίνει δεκτή µια νέα προσφυγή.

(36) Για την απαίτηση θετικού 
χαρακτήρα της απόφασης βλέπε 

παράγραφο 60 της έκθεσης Borrás, 
και κατά της ερµηνείας αυτής  

H. Tagaras, «Questions spéciales...», 
όπ.π., σ. 466. Οι B. Ancel-H. Muir 

Watt επισηµαίνουν στο «La 
désunion…», όπ.π., σ. 436, ότι 

οδήγησε στη λύση αυτή η πίεση 
κάποιας σκανδιναβικής χώρας.

(37) A. Bonomi, «Il Regolamento...», 
όπ.π., σσ. 338-339.
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23. Όπως έχω αναφέρει σε σχέση µε την εκκρεµοδικία, υπάρχει άλλος κανόνας 
που θα µπορούσε από µόνος του να δικαιολογήσει την έκδοση του 
κανονισµού. Πρόκειται για το άρθρο 21 (προηγουµένως άρθρο 14) το 
οποίο ενισχύει το πεδίο της αναγνώρισης. Σύµφωνα µε το άρθρο αυτό, οι 
αποφάσεις που εκδίδονται σε ένα κράτος µέλος αναγνωρίζονται στα λοιπά 
κράτη µέλη χωρίς καµία διαδικασία. Η διάταξη αυτή βασίζεται στην αρχή 
της αµοιβαίας εµπιστοσύνης. Αλλά το σηµαντικότερο είναι (παράγραφος 
2) ότι δεν χρειάζεται καµία διαδικασία για να επέλθουν τροποποιήσεις στα 
ληξιαρχικά βιβλία ενός κράτους βάσει αποφάσεως που έχει εκδοθεί σε 
άλλο κράτος µέλος στον τοµέα των γαµικών διαφορών. Το άρθρο 14 (τώρα 
21) εισάγει, προφανώς, σηµαντική αλλαγή η οποία πρέπει να εκτιµηθεί 
δεόντως από τους ευρωπαίους πολίτες, δεδοµένου ότι η ενηµέρωση των 
ληξιαρχικών βιβλίων συνιστά το στόχο που επιδιώκεται συχνότερα. Μετά 
την έναρξη ισχύος του κανονισµού η διάταξη αυτή θα έχει ως αποτέλεσµα 
οικονοµία χρόνου και χρήµατος δεδοµένου ότι η ενηµέρωση των 
ληξιαρχικών βιβλίων θα γίνεται χωρίς να χρειάζεται καµία άλλη απόφαση. 
Λίγες διµερείς συµβάσεις που ισχύουν αυτή τη στιγµή είναι τόσο 
προωθηµένες. Ωστόσο, τα προβλήµατα προέρχονται από το γεγονός ότι η 
αναγνώριση δεν είναι δικαστικού χαρακτήρα, αλλά είναι ισότιµη µε την 
αναγνώριση ως προς τις τροποποιήσεις των ληξιαρχικών βιβλίων.

 Η αναγνώριση χωρίς να χρειαστεί η προσφυγή σε καµία άλλη διαδικασία 
απαιτεί την εγγύηση που σηµαίνει τη δυνατότητα άσκησης προσφυγής, 
σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπει ο ίδιος ο κανονισµός (άρθρο 21 
παράγραφος 3), που θα είναι η διαδικασία η οποία ορίζεται για την 
εκτέλεση (38).

24. Ιδιαίτερο ζήτηµα για την Ισπανία, την Ιταλία και την Πορτογαλία είναι το 
σχετικό µε τις συνθήκες µε την Αγία Έδρα στο οποίο αναφέρεται το άρθρο 
63 (προηγουµένως άρθρο 40). Εάν ο κανονισµός (άρθρο 1 παράγραφος 1) 
περιοριζόταν στις «αστικές υποθέσεις», ο περιορισµός του πεδίου 
εφαρµογής του κανονισµού στις αστικές διαδικασίες θα συµβάδιζε µε την 
αντίληψη µιας Ευρώπης κοσµικού χαρακτήρα, γεγονός το οποίο δεν θα 
παραβίαζε τις συµφωνίες µε την Αγία Έδρα, απλώς θα περιόριζε το υλικό 
πεδίο εφαρµογής του κανονισµού. Όµως, τα τρία αυτά κράτη µέλη 
διατηρούν τις συνθήκες αυτές, µολονότι το περιεχόµενό τους είναι 
διαφορετικό και η ύπαρξή τους καθόρισε την εισαγωγή σχετικού κανόνα.

 Θέµα µεγάλου ενδιαφέροντος είναι η προστασία των δικαιωµάτων της 
υπεράσπισης στις διαδικασίες κανονικού δικαίου, στις οποίες αναφέρεται 
η έκθεση Baratta (39) σε σχέση µε την απόφαση του Ευρωπαϊκού ∆ικα-
στηρίου Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων της 20ής Ιουλίου 2001 (40). Επιπλέον,  
η µη παράσταση του εναγοµένου σε διαδικασία κανονικού δικαίου µπορεί 
να θέσει ερωτήµατα σχετικά µε την αρχή της θρησκευτικής ελευθερίας και 
τη µη θρησκευτική φύση του κράτους (41).

(38) Η οποία ήταν αναγκαία µόνον, 
κατ’ αρχήν, για τα µέτρα σχετικά µε 
τη γονική µέριµνα. Σχετικά µε τη 
διαδικασία αναγνώρισης και 
εκτέλεσης, R. Wagner, «Die 
Anerkennung und Vollstreckung 
von Entscheidungen nach der 
Brüssel II-Verordnung», IPRax, 
2001, 2, σσ. 73-86.
(39) R. Baratta, «Separazione…», 
όπ.π., 2002, σ. 1586, σηµείωση 171.
(40) Στην υπόθεση Pellegrini κατά 
Ιταλίας. Εν προκειµένω, βλέπε  
M. Guzmán, «Novedades en 
materia de reconocimiento de 
resoluciones eclesiásticas sobre 
nulidad matrimonial», Aranzadi 
civil, αριθ. 13, 2002, σσ. 15-18.
(41) Απόφαση του Tribunal 
Supremo español της 27ης Ιουνίου 
2002, Actualidad Jurídica Aranzadi, 
αριθ. 540, 11 Ιουλίου 2002, σσ. 1-6. 
Εν προκειµένω, R. M. Moliner, «La 
rebeldía y el reconocimiento de 
efectos civiles a las sentencias 
canónicas de nulidad» (ως προς 
την απόφαση του Tribunal 
Supremo της 27ης Ιουνίου 2002), 
Boletin de Información del 
Ministerio de Justicia, αριθ. 1927,  
15 Οκτωβρίου 2002, σσ. 3113-3132, 
µολονότι δεν συµπίπτει µε τα 
αναφερόµενα στο σηµείωµα αυτό.
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25. Όσον αφορά τους λόγους µη αναγνώρισης ή µη εκτέλεσης, τα άρθρα 22 και 
23 (προηγουµένως άρθρο 15) ακολουθούν το άρθρο 27 της σύµβασης του 
1968, αλλά έπρεπε επίσης να ληφθούν υπόψη οι λόγοι της µη αναγνώρισης 
που προβλέπονται στη σύµβαση της Χάγης του 1996 για την προστασία 
των τέκνων ώστε να εξασφαλιστεί µια αρµονική εφαρµογή της σύµβασης 
αυτής καθώς και της κοινοτικής πράξης. Από την άλλη πλευρά, το άρθρο 
22 αναφέρεται στους λόγους µη αναγνώρισης αποφάσεων που αφορούν 
διαζύγιο, δικαστικό χωρισµό ή ακύρωση γάµου, ενώ το άρθρο 23 απαριθµεί 
τους λόγους µη αναγνώρισης αποφάσεων που αφορούν τη γονική µέριµνα. 
Ο λόγος αυτού του διαχωρισµού εστιάζεται στο γεγονός ότι, µολονότι οι 
δύο τύποι αποφάσεων συνδέονται στενά µε τα θέµατα του γάµου, µπορεί 
να εκδόθηκαν από διαφορετικά δικαστήρια, σε συνάρτηση µε την 
εσωτερική κατανοµή αρµοδιοτήτων στο κράτος προέλευσης. Άλλος 
λόγος του διαχωρισµού αυτού είναι ότι το αντικείµενο της δίκης περί 
γαµικών διαφορών και το αντικείµενο της δίκης σε θέµατα γονικής 
µέριµνας δεν ταυτίζονται και συνεπώς οι λόγοι της µη αναγνώρισης δεν 
µπορεί να είναι ίδιοι και στις δύο περιπτώσεις.

26. Όσον αφορά τους λόγους µη αναγνώρισης των αποφάσεων σε γαµικές 
διαφορές, ο πρώτος λόγος που αναφέρεται και που εγείρει την ευαισθησία 
των κρατών µελών είναι η αντίθεση προς τη δηµόσια τάξη του κράτους 
αναγνώρισης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η διάταξη αυτή πρέπει να 
εξεταστεί µαζί µε τις διατάξεις των άρθρων 24 (προηγουµένως άρθρο 17), 25 
(προηγουµένως άρθρο 18) και του άρθρου 26 (προηγουµένως άρθρο 19).

 Ο δεύτερος λόγος µη αναγνώρισης είναι η ερηµοδικία του εναγοµένου. 
Στο σηµείο αυτό τροποποιήθηκε το κείµενο του άρθρου 15 της σύµβασης 
του 1998, ως συνέπεια της τροποποίησης του άρθρου 27 παράγραφος 2  
της σύµβασης των Βρυξελλών (42). Συγκεκριµένα, τροποποιήθηκε ο 
προηγούµενος κανόνας προκειµένου να υπάρξει ευελιξία ως προς την 
κανονικότητα της κοινοποίησης, αντικαθιστώντας τον όρο «κανονικά» 
από τη φράση «κατά τρόπον ώστε». Ο κίνδυνος είναι ότι στην πράξη 
παρατηρείται η τάση να ερµηνεύεται η φράση «κατά τρόπον ώστε» ως 
όρος «κανονικά» (43). Είναι επίσης εύλογο ότι ο λόγος αυτός δεν µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για µη αναγνώριση εάν βεβαιωθεί ότι ο εναγόµενος έχει 
δεχθεί την απόφαση κατά τρόπον µη επιδεχόµενο αµφισβήτηση στην 
περίπτωση, για παράδειγµα, κατά την οποία ετέλεσε νέο γάµο.

 ∆εν είναι εύκολη η κατανόηση των λόγων άρνησης της αναγνώρισης των 
εδαφίων γ) και δ) τα οποία αναφέρονται στο ασυµβίβαστο των αποφάσεων. 
Στην πραγµατικότητα, ανταποκρίνονται σε µια πρακτική ανάγκη, αλλά η 
λύση είναι αναµφίβολα αµφισβητήσιµη (44).

 Ο πρώτος λόγος αναφέρεται στο ασυµβίβαστο της απόφασης µε άλλη 
απόφαση που έχει εκδοθεί επί διαφοράς µεταξύ των ίδιων διαδίκων στο 

(42) Τώρα, άρθρο 34 παράγραφος 2 
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 44/

2001.
(43) Γεγονός το οποίο, εξάλλου, 

συνέβη ήδη στο πρωτότυπο 
ισπανικό κείµενο του άρθρου 34 

παράγραφος 2 του κανονισµού το 
οποίο ανέφερε τον όρο «κανονικά» 

σε αντίθεση µε τα άλλα γλωσσικά 
κείµενα. Για το λόγο αυτό, στη 

διόρθωση των σφαλµάτων που 
δηµοσιεύθηκε στην ΕΕ L 176 της 
5.7.2002 διορθώνεται το εν λόγω 

σφάλµα. Εν προκειµένω, βλέπε 
P. Jiménez Blanco «La redacción 

errónea del art. 34.2) de la versión 
espanõla del Reglamento (CE) 

número 44/201, relativo a la 
compettencia judicial, el 

reconocimiento y la ejecución de 
resoluciones judicales en materia 

civil y mercantil», Revista Espanõla 
de Derecho Internacional, 2001,  

1 και 2, σσ. 742-745.
(44) Αµφισβητήσιµα παραδείγµατα 

που περιλαµβάνονται στην 
παράγραφο 71 της έκθεσης Borrás 

και έχουν συζητηθεί από άλλους, 
όπως οι B. Ancel-H. Muir Watt, «La 

désunion...», όπ.π., σσ. 447-449·
Η. Tagaras, «Questions spéciales...», 

όπ.π., σσ. 467-471.
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κράτος µέλος αναγνώρισης, ενώ είναι αδιάφορο στην προκειµένη 
περίπτωση εάν η απόφαση έχει εκδοθεί στο τελευταίο αυτό κράτος 
προγενέστερα ή µεταγενέστερα της απόφασης που εκδόθηκε στο κράτος 
προέλευσης αυτής. Στην πράξη, η περίπτωση αυτή είναι εντελώς 
περιθωριακή, δεδοµένου ότι µπορεί να συµβεί µόνον εάν δεν έχει 
λειτουργήσει σωστά ο προαναφερθείς κανόνας της ερηµοδικίας του 
άρθρου 19. Ο δεύτερος λόγος αναφέρεται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες 
η απόφαση, µολονότι έχει εκδοθεί σε άλλο κράτος µέλος ή σε τρίτο κράτος 
επί διαφοράς µεταξύ των ιδίων διαδίκων, συγκεντρώνει δύο όρους: έχει 
εκδοθεί προγενέστερα και συγκεντρώνει τους αναγκαίους όρους για την 
αναγνώρισή της στο κράτος αναγνώρισης. Η διάταξη αυτή είναι επίσης 
πολύπλοκη και µπορεί να έχει πρακτική σηµασία, κυρίως σε σχέση µε τις 
αποφάσεις που εκδίδονται σε τρίτα κράτη και τους όρους σύµφωνα µε τους 
οποίους οι αποφάσεις αυτές αναγνωρίζονται στα κράτη µέλη.

27. Όσον αφορά τους λόγους µη αναγνώρισης και εκτέλεσης των µέτρων 
σχετικά µε τη γονική µέριµνα, στους οποίους αναφέρεται το άρθρο 23, πρέπει 
να σηµειωθεί ότι ορισµένοι από αυτούς είναι κοινοί, αλλά άλλοι είναι ειδικοί 
για την περίπτωση αυτή και ευθυγραµµίζονται, επιπλέον, µε τη σύµβαση της 
Χάγης του 1996. Πρέπει να τονιστεί, πρώτον, ότι η αντίθεση προς τη δηµόσια 
τάξη αµβλύνεται αν ληφθούν υπόψη τα µείζονα συµφέροντα του παιδιού. 
Πρέπει να τονιστεί ότι η γενική διασφάλιση που σηµαίνει η δηµόσια τάξη 
εξαφανίζεται σε σχέση µε τις αποφάσεις για το δικαίωµα επικοινωνίας (άρθρο 
41) και για την επιστροφή του παιδιού (άρθρο 42), στα οποία θα γίνει 
αργότερα αναφορά. ∆εύτερον, πρέπει να υπογραµµιστεί το γεγονός ότι δεν 
αναγνωρίζεται ούτε εκτελείται απόφαση εάν δεν έχει ακουστεί το παιδί ή αν 
δεν έχει δοθεί ευκαιρία να ακουστεί πρόσωπο που ισχυρίζεται ότι η απόφαση 
παραβιάζει τη γονική του µέριµνα.

28. Τέλος, πρέπει να προστεθεί ότι ούτε ο κανονισµός σε καµία από τις 
εκδοχές του ούτε η σύµβαση επί της οποίας βασίζεται περιέχουν κανόνα 
σχετικά µε την ικανότητα σύναψης δεύτερου γάµου, όπως, ωστόσο, 
πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισµά του το οποίο προσωπικά 
υποστήριξα. Η πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου βασίστηκε στο 
άρθρο 11 της σύµβασης της Χάγης της 1ης Ιουνίου 1970 για την 
αναγνώριση των διαζυγίων, στο οποίο εισήχθησαν οι αναγκαίες 
τροποποιήσεις, λαµβανοµένου υπόψη ότι η σύµβαση της Χάγης είναι µια 
απλή σύµβαση. Το άρθρο 11 ορίζει ότι «ένα κράτος, που υποχρεούται να 
αναγνωρίσει διαζύγιο κατ’ εφαρµογήν της παρούσας σύµβασης, δεν 
µπορεί να απαγορεύσει σε κανέναν από τους συζύγους τη σύναψη νέου 
γάµου λόγω του γεγονότος ότι η νοµοθεσία άλλου κράτους δεν 
αναγνωρίζει το εν λόγω διαζύγιο».
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2. Η δήλωση εκτελεστότητας

29. Επιθυµώντας να διασαφηνίσει την έννοια των ακόλουθων διατάξεων, ο 
νέος κανονισµός «Βρυξέλλες ΙΙα» ονοµάζει το τµήµα 2 ως «Αίτηση για την 
κήρυξη της εκτελεστότητας», για να δηλώσει ότι πρόκειται για ενδιάµεσα 
µέτρα που επιτρέπουν την εκτέλεση αλλοδαπής απόφασης, δηλαδή το 
λεγόµενο exequatur, και για να τα διαφοροποιήσει από τα µέτρα εκτέλεσης 
stricto sensu.

 Το θέµα αυτό υπέστη διάφορες τροποποιήσεις το τελευταίο διάστηµα. 
Όσον αφορά τη διαδικασία εκτέλεσης, η σύµβαση του 1998 ακολουθεί το 
ίδιο σύστηµα µε το προβλεπόµενο στη σύµβαση των Βρυξελλών του 1968, 
γεγονός που ήδη παρουσιάζει σηµαντικά πλεονεκτήµατα: η διαδικασία 
αρχίζει κατόπιν αίτησης ενός των διαδίκων και είναι κοινοτικής εµβέλειας, 
δηλαδή η ίδια διαδικασία, απλή και ταχεία, εφαρµόζεται σε όλα τα κράτη 
µέλη. Όµως, κατά την αναθεώρηση της σύµβασης του 1998 σε κανονισµό 
«Βρυξέλλες Ι» απλοποιήθηκε το σύστηµα του exequatur και των ένδικων 
µέσων που ίσχυαν µέχρι στιγµής, σύµφωνα µε τις επιθυµίες των ασκούντων 
νοµικά επαγγέλµατα, και το στοιχείο αυτό ελήφθη υπόψη κατά τη 
µετατροπή της σύµβασης του 1998 σε κανονισµό και, µολονότι δεν 
επετεύχθη στο θέµα αυτό ο βαθµός απλοποίησης που έχει επιτευχθεί στον 
κανονισµό «Βρυξέλλες Ι», είχε συνέπειες για τον κανονισµό «Βρυξέλλες 
ΙΙ», και η εξέλιξη και η απλοποίηση συνεχίστηκαν στο σηµερινό κείµενο 
του κανονισµού «Βρυξέλλες ΙΙα». Πρώτον, ο κατάλογος των αρµόδιων 
δικαστηρίων που αποφασίζουν σχετικά µε το exequatur ή µε τα ένδικα 
µέσα δεν περιλαµβάνεται στην κοινοτική πράξη ούτε στα παραρτήµατά της, 
αλλά ανακοινώνεται στην Επιτροπή, η οποία επικαιροποιεί τις πληροφορίες 
αυτές και τις θέτει στη διάθεση του κοινού µέσω της δηµοσίευσής τους στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και µε οποιοδήποτε άλλο 
ενδεικνυόµενο µέσο (άρθρο 68), έτσι ώστε να αποφεύγεται η τροποποίηση 
του κανονισµού κάθε φορά που ένα κράτος µέλος προβαίνει σε τροποποίηση 
της σχετικής εσωτερικής του νοµοθεσίας (45). ∆εύτερον, και στις δύο πράξεις ο 
διάδικος που επικαλείται ή αµφισβητεί την αναγνώριση οφείλει να 
προσκοµίσει (άρθρα 37 και 39) αντίγραφο της απόφασης και πιστοποιητικό 
χρησιµοποιώντας το έντυπο που επισυνάπτεται στα παραρτήµατα Ι 
(αποφάσεις περί γαµικών διαφορών) ή ΙΙ (αποφάσεις περί γονικής 
µέριµνας) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2201/2003. Για την επικαιροποίηση ή 
εισαγωγή τεχνικών τροποποιήσεων στα έντυπα αυτά, η Επιτροπή 
επικουρείται από επιτροπή η οποία έχει συµβουλευτικό χαρακτήρα, 
σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ (άρθρα 69 και 70). Τρίτον, όπως 
και στον κανονισµό «Βρυξέλλες Ι», ενοποιήθηκαν τα ένδικα µέσα κατά της 
απόφασης που διατάσσει την εκτέλεση και τα ένδικα µέσα κατά της 
απόφασης για την απόρριψη αυτή. Πράγµατι, η αίτηση υποβάλλεται σε 
συγκεκριµένο δικαστήριο (άρθρο 29) το οποίο αποφασίζει «σε σύντοµο 
χρονικό διάστηµα» και χωρίς το πρόσωπο κατά του οποίου ζητείται η 

(45) Αυτό συνέβη, π.χ., σε σχέση µε 
τις Κάτω Χώρες, όπου 

τροποποιήθηκε το παράρτηµα Ι 
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1347/

2000 από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 
1185/2002 της 1ης Ιουλίου 2002, 

ΕΕ L 173 της 3.7.2002.
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εκτέλεση να έχει δικαίωµα υποβολής παρατηρήσεων (άρθρο 31, προη-
γουµένως άρθρο 24). Η αίτηση µπορεί να απορριφθεί µόνον για έναν από 
τους λόγους που προβλέπονται στα άρθρα 22, 23 και 24 (προηγουµένως 
άρθρα 15, 16 και 17). Κατά της απόφασης µπορεί να ασκηθεί προσφυγή σε 
δικαστήριο που περιλαµβάνεται στον κατάλογο που κοινοποιεί κάθε 
κράτος µέλος στην Επιτροπή (άρθρο 33). Η προσφυγή εκδικάζεται 
σύµφωνα µε τους κανόνες που διέπουν τη διαδικασία της αµφισβητούµενης 
δικαιοδοσίας (άρθρο 33 παράγραφος 3). Κατά της απόφασης επί της 
προσφυγής µπορούν να ασκηθούν µόνον οι διαδικασίες που αναφέρονται 
στο άρθρο 34. Θα µπορούσε να ειπωθεί ότι ο περιορισµός των λόγων 
απόρριψης θα αποτελέσει αποτρεπτικό στοιχείο σε σχέση µε την άσκηση 
ενδίκων µέσων.

 Πρέπει να υπογραµµιστεί ότι, σε αντίθεση µε τον κανονισµό «Βρυξέλλες 
Ι», το δικαστήριο από το οποίο ζητείται το exequatur µπορεί να το 
απορρίψει για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 22 και 23 και δεν 
προβαίνει αποκλειστικά σε τυπική εξέταση του πιστοποιητικού, όπως 
συµβαίνει δυνάµει του άρθρου 41 του κανονισµού «Βρυξέλλες Ι». Αυτό 
οφείλεται στην ευρεία εµπειρία από την εφαρµογή της σύµβασης των 
Βρυξελλών του 1968 που επέτρεψε να σηµειωθεί το βήµα αυτό, το οποίο θα 
ήταν πρώιµο για έναν τοµέα για τον οποίον µόλις άρχισε η διαδικασία 
απλοποίησης του exequatur.

3. Ιδιαίτεροι κανόνες σε σχέση µε το δικαίωµα επικοινωνίας  
και µε τις αποφάσεις για την επιστροφή του παιδιού

30. Οι ουσιαστικές διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1347/2000 
ολοκληρώνονται µε τα προαναφερόµενα. Εντούτοις, στον προσφάτως 
εγκριθέντα κανονισµό εισήχθη νέο τµήµα σχετικό µε την εκτελεστική 
δύναµη συγκεκριµένων αποφάσεων που αφορούν το δικαίωµα 
επικοινωνίας και την επιστροφή του παιδιού, ως αποτέλεσµα δικαστικής 
απόφασης που διατάσσει την επιστροφή αυτή (άρθρο 40). Συγκεκριµένα, 
έχει δηµιουργηθεί, θα µπορούσαµε να πούµε, ένας «ευρωπαϊκός εκτελεστός 
τίτλος» για το θέµα αυτό. Αφενός το δικαίωµα επικοινωνίας που προκύπτει 
από εκτελεστή δικαστική απόφαση εκδιδόµενη σε κράτος µέλος 
«αναγνωρίζεται και εκτελείται σε άλλο κράτος µέλος χωρίς να απαιτείται 
κήρυξη εκτελεστότητάς της και χωρίς η αναγνώριση να µπορεί να 
προσβληθεί», εφόσον για την απόφαση αυτή «έχει εκδοθεί πιστοποιητικό 
στο κράτος µέλος προέλευσης», σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 41 
παράγραφος 2 και σύµφωνα µε το έντυπο του οποίου το υπόδειγµα 
περιλαµβάνεται στο παράρτηµα ΙΙΙ. Η διάταξη αυτή σχετίζεται µε τη 
διάταξη του άρθρου 48, το οποίο ορίζει ότι τα δικαστήρια του κράτους 
µέλους εκτέλεσης «µπορούν να προβούν σε πρακτικούς διακανονισµούς 
για τη διοργάνωση της άσκησης του δικαιώµατος επικοινωνίας», εφόσον 
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οι διακανονισµοί αυτοί δεν έχουν καθοριστεί από τα αρµόδια ως προς την 
ουσία της υπόθεσης δικαστήρια, στα οποία, εξάλλου, υποβάλλονται πάντα 
προς έγκριση.

 Αφετέρου παρόµοια διάταξη εφαρµόζεται στην επιστροφή παιδιού 
δυνάµει εκτελεστής απόφασης, υπό τους όρους που προβλέπονται στο 
άρθρο 42.

 Στο άρθρο αυτό, αντικαθίσταται ο έλεγχος στο κράτος εκτέλεσης από τον 
έλεγχο στο κράτος προέλευσης της απόφασης για την έκδοση του 
αντίστοιχου πιστοποιητικού, δεδοµένου ότι εξαλείφεται στα θέµατα αυτά 
το εµπόδιο που πάντα συνιστούσε η δηµόσια τάξη του κράτους εκτέλεσης. 
∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι οι διατάξεις αυτές θα έχουν πολύ θετικές 
επιπτώσεις σε σχέση µε το συµφέρον του παιδιού, διευκολύνοντας την 
επικοινωνία του µε τους δύο γονείς και, προλαµβάνοντας, στην πράξη, την 
απαγωγή ή την παράνοµη κράτηση. Η εισαγωγή των κανόνων αυτών 
επηρεάστηκε, αναµφίβολα, από το άρθρο 35 της σύµβασης της Χάγης του 
1996 για την προστασία των παιδιών, το οποίο λειτουργεί προληπτικά ως 
προς την απαγωγή και διευκολύνει το δικαίωµα της επικοινωνίας.

V. Συνεργασία µεταξύ κεντρικών αρχών  
για θέµατα γονικής µέριµνας

31. Η θετική εµπειρία των συµβάσεων της Χάγης στον τοµέα της συνεργασίας 
των αρχών σε θέµατα σχετικά µε την προστασία των παιδιών (διεθνής 
απαγωγή των παιδιών, διεθνής υιοθεσία) διαδραµάτισε θετικό ρόλο κατά 
την αναθεώρηση του κανονισµού «Βρυξέλλες ΙΙ», µε συνέπεια να εισαχθεί 
νέο κεφάλαιο IV σχετικά µε το θέµα αυτό. Υπενθυµίζεται, επιπλέον, ότι οι 
κεντρικές αρχές των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που 
ορίστηκαν σε σχέση µε τη σύµβαση της Χάγης του 1980 για την απαγωγή 
των παιδιών ήδη συνεδριάζουν ανεπίσηµα, και οι συνεδριάσεις αυτές 
έχουν πολύ θετικά αποτελέσµατα.

 Εν προκειµένω, χρησιµοποιείται η εµπειρία αυτή και διαρθρώνεται µέσω 
του διορισµού µιας ή περισσοτέρων κεντρικών αρχών (άρθρο 53), 
χρησιµοποιώντας, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, το ευρωπαϊκό δικαστικό 
δίκτυο για αστικές και εµπορικές υποθέσεις, που δηµιουργήθηκε δυνάµει 
της απόφασης 2001/470/ΕΚ (άρθρα 54 και 58), ενώ προβλέπονται τακτικές 
συνεδριάσεις των κεντρικών αρχών (άρθρο 58). Τα γενικά καθήκοντα των 
αρχών αυτών (άρθρο 54) αφορούν τη βελτίωση της εφαρµογής του 
κανονισµού, µε την ανάληψη ειδικών καθηκόντων στο πλαίσιο ειδικών 
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υποθέσεων γονικής µέριµνας (άρθρο 55) ή και στις υποθέσεις τοποθέτησης 
του παιδιού σε άλλο κράτος µέλος (άρθρο 56).

VI. Σχέσεις µε άλλες νοµικές πράξεις

32. Ο πολλαπλασιασµός των νοµικών πράξεων που αναφέρονται, εν όλω ή εν 
µέρει, στο ίδιο θέµα δηµιουργεί την ανάγκη της οριοθέτησής τους και, 
προς τούτο, της θέσπισης ορισµένων σαφών ρητρών αποσύνδεσης. Εν 
προκειµένω, εκτός από τις συµφωνίες µε την Αγία Έδρα στις οποίες έγινε 
προηγουµένως αναφορά, έχουν περιληφθεί τρεις συγκεκριµένοι κανόνες.

 Ο πρώτος, στο άρθρο 59, αναφέρεται στη συνέχιση της ισχύος της 
συµφωνίας µε τις βόρειες χώρες. Κατά τη γνώµη µου ο κανόνας αυτός δεν 
είναι πλέον αναγκαίος και δεν θα έπρεπε να συµπεριληφθεί, δεδοµένου ότι 
το ίδιο περιεχόµενο είχε το άρθρο 36 του κανονισµού «Βρυξέλλες ΙΙ», και 
ούτε η Φινλανδία ούτε η Σουηδία υλοποίησαν τη δήλωση που προέβλεπε ο 
κανόνας αυτός, ο οποίος επέτρεπε την εφαρµογή της συµφωνίας µε τις 
βόρειες χώρες στις αµοιβαίες τους σχέσεις.

 Ο δεύτερος κανόνας ορίζει ότι υπερισχύει ο κανονισµός µιας σειράς 
διεθνών συµβάσεων (άρθρο 60) στις οποίες όλα ή ορισµένα κράτη µέλη 
είναι συµβαλλόµενα µέρη. Πρόκειται για τη σύµβαση της Χάγης του 1961 
όσον αφορά την προστασία των ανηλίκων, τη σύµβαση του Λουξεµβούργου 
του 1967 για το κύρος των γάµων, τη σύµβαση της Χάγης του 1970 για την 
αναγνώριση αποφάσεων διαζυγίου, την ευρωπαϊκή σύµβαση του 1980 για 
την επιµέλεια των τέκνων και, τέλος, τη σύµβαση της Χάγης του 1980 για 
τα αστικά θέµατα της απαγωγής παιδιών. Ως προς τις συµβάσεις αυτές 
προστίθεται στο άρθρο 62 ότι εξακολουθούν να εφαρµόζονται επί θεµάτων 
τα οποία δεν ρυθµίζει ο παρών κανονισµός και «συνεχίζουν να παράγουν 
αποτελέσµατα µεταξύ των κρατών µελών που είναι συµβαλλόµενα µέρη 
τους, τηρουµένου του άρθρου 60».

 Τέλος, ειδική διάταξη αφιερώνεται στη σύµβαση της Χάγης του 1996 για 
την προστασία των παιδιών. Υπενθυµίζεται ότι η σύµβαση αυτή 
καταρτίστηκε συγχρόνως µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1347/2000 και ο 
προβληµατισµός για τη συµβατότητά του διήρκεσε καθ’ όλη τη διάρκεια 
των διαπραγµατεύσεων, έχοντας ως πρώτο αποτέλεσµα την κοινή 
υπογραφή της σύµβασης από όλα τα κράτη µέλη την 1η Απριλίου 2003, η 
οποία πρέπει εν συνεχεία να επικυρωθεί. Για το λόγο αυτόν το άρθρο 61 
ορίζει ότι ο κανονισµός εφαρµόζεται εφόσον το παιδί έχει τη συνήθη 
διαµονή του στο έδαφος κράτους µέλους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
άρθρο 52 παράγραφος 2 της σύµβασης της Χάγης. Κατά τον ίδιο τρόπο, ο 
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κανονισµός εφαρµόζεται όσον αφορά την αναγνώριση και την εκτέλεση 
µέτρων που αποφασίστηκαν σε ένα κράτος µέλος και που προορίζονται να 
εκτελεστούν σε άλλο κράτος µέλος, γεγονός το οποίο είναι πλήρως 
συµβατό µε τη σύµβαση της Χάγης, το άρθρο 26 παράγραφος 2 της οποίας 
περιορίζεται να αναφέρει ότι κάθε συµβαλλόµενο κράτος «εφαρµόζει, για 
τη στήριξη της εκτελεστότητας ή για την καταχώρηση προς εκτέλεση, 
απλή και ταχεία διαδικασία», µολονότι µια σύµβαση παγκόσµιας εµβέλειας 
δεν µπορεί να φτάσει το επίπεδο µιας κοινοτικής πράξης.

VII. Τελικές εκτιµήσεις

Θεωρώ ότι ο κανονισµός «Βρυξέλλες ΙΙα» όπως και ο προγενέστερός του 
«Βρυξέλλες ΙΙ» συνιστούν επιτυχία, µολονότι το τελικό πεδίο εφαρµογής τους 
είναι περιορισµένο. Επισηµαίνεται ότι η προστιθέµενη αξία του κανονισµού, 
γενικότερα, είναι ότι επιφέρει προσέγγιση της αντιµετώπισης των 
οικογενειακών θεµάτων µε τα οικονοµικά θέµατα, γεγονός το οποίο 
συνεπάγεται αξιοπιστία και νοµική ασφάλεια για τον πολίτη της Ένωσης, 
δεδοµένου ότι οι περισσότερες υποθέσεις σχετικά µε την κρίση των γαµικών 
σχέσεων έχουν διευρωπαϊκό χαρακτήρα. Πιο συγκεκριµένα, ξεχωρίζουν δύο 
κανόνες που δικαιολογούν από µόνοι τους την ύπαρξη του κανονισµού: ο 
κανόνας της ερηµοδικίας (άρθρο 19, προηγουµένως άρθρο 11) και ο κανόνας 
των αποτελεσµάτων της αναγνώρισης και η τροποποίηση των ληξιαρχικών 
βιβλίων (άρθρο 21, προηγουµένως άρθρο 14).

Όσον αφορά τις γαµικές σχέσεις, δυστυχώς αποκλείονται του κανονισµού 
θέµατα που κανονικά συνδέονται µε την απόφαση για ακύρωση, διαζύγιο ή 
δικαστικό χωρισµό, όπως το θέµα της διατροφής ή η λύση του καθεστώτος που 
διέπει τις γαµικές σχέσεις. Ενώ για το θέµα της ακύρωσης, του διαζυγίου ή του 
δικαστικού χωρισµού υπάρχει η δυνατότητα χρησιµοποίησης του κανονισµού 
«Βρυξέλλες Ι» (46), δεν ισχύει το ίδιο για τα θέµατα διατροφής ή λύσης του 
καθεστώτος που διέπει τις γαµικές σχέσεις, τα οποία εξακολουθούν να 
υπόκεινται στο προϋπάρχον αυτόνοµο ή συµβατικό καθεστώς. Παρά τους 
περιορισµούς του, ο κανονισµός επιλύει ουσιαστικά προβλήµατα όσον αφορά 
τις διευρωπαϊκές κρίσεις των γαµικών σχέσεων, και για το λόγο αυτόν είναι 
θετική η εφαρµογή του κανονισµού «Βρυξέλλες ΙΙ» το περιεχόµενο του οποίου 
δεν τροποποιήθηκε καθόλου στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 όσον 
αφορά τις πτυχές αυτές. Πρέπει να συνεχιστούν οι εργασίες που έχουν αρχίσει 
και να καταβληθούν προσπάθειες προκειµένου να σηµειωθεί πρόοδος ως προς 
τα θέµατα των γαµικών σχέσεων που αποκλείονται από το εν λόγω κείµενο.

Στα θέµατα σχετικά µε την προστασία των παιδιών, δόθηκε σηµαντική ώθηση 
µε τον προσφάτως εκδοθέντα κανονισµό «Βρυξέλλες ΙΙα». Εν προκειµένω 

(46) Υπό την επιφύλαξη ότι και σε 
αυτό το θέµα µπορεί να σηµειωθεί 

πρόοδος στην κατεύθυνση που 
ήδη άρχισε ακολουθώντας την 

εντολή του Τάµπερε και σε στενή 
συνεργασία µε τη διάσκεψη της 

Χάγης του διεθνούς ιδιωτικού 
δικαίου, στα πλαίσια της οποίας 

καταρτίζεται φιλόδοξο κείµενο για 
το θέµα αυτό.
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πρέπει να τονιστεί, κατ’ αρχήν, η ευρύτητα του πεδίου εφαρµογής του, που 
έχει ως αποτέλεσµα να επωφελούνται από το νέο κείµενο όλα τα παιδιά, χωρίς 
να λαµβάνεται υπόψη η οικογενειακή τους κατάσταση. ∆εύτερον, πρέπει να 
τονιστεί η δηµιουργία ενός «ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου» στο θέµα των 
αποφάσεων σχετικά µε το δικαίωµα επικοινωνίας και την επιστροφή του 
παιδιού, τη σηµασία του οποίου τονίζει η αιτιολογική παράγραφος 23. Τρίτον 
και τελευταίο, πρέπει να τονιστεί η εισαγωγή διαδικασίας για τη συνεργασία 
των αρχών, η οποία θα εκπληρώσει, αναµφίβολα, θετική και µακροπρόθεσµα 
προληπτική λειτουργία.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1347/2000 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 29ης Μαΐου 2000

περί της διεθνούς δικαιοδοσίας, αναγνώρισης και εκτέλεσης αποφάσεων σε γαµικές διαφορές και
διαφορές γονικής µέριµνας έναντι των κοινών τέκνων των συζύγων

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, (5) Σύµφωνα µε τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογι-
κότητας όπως διατυπώνονται στο άρθρο 5 της συνθήκης,
οι στόχοι του παρόντος κανονισµού είναι αδύνατον να

'Εχοντας υπόψη: επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη µέλη και δύνανται
συνεπώς να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο. Ο
παρών κανονισµός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για τηντη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
επίτευξη των σκοπών αυτών.το άρθρο 61 στοιχείο γ) και το άρθρο 67 παράγραφος 1,

την πρόταση της Επιτροπής (1),
(6) Το Συµβούλιο, µε την πράξη της 28ης Μαΐου 1998 (4),

κατάρτισε το κείµενο µιας σύµβασης σχετικά µε τη διεθνή
δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σετη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),
γαµικές διαφορές και συνέστησε την αποδοχή της από τα
κράτη µέλη σύµφωνα µε τους αντίστοιχους συνταγµατικούς

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3), κανόνες εκάστου. Πρέπει να εξασφαλιστεί µια συνέχεια
στα αποτελέσµατα των διαπραγµατεύσεων σύναψης της
σύµβασης. Το ουσιαστικό περιεχόµενο της σύµβασηςΕκτιµώντας τα ακόλουθα:
περιλαµβάνεται σε µεγάλη έκταση στον παρόντα κανονισµό,
ο οποίος όµως περιλαµβάνει ορισµένες νέες διατάξεις που
δεν υπάρχουν στη σύµβαση, ώστε να µην υπάρχουν ανακο-(1) Τα κράτη µέλη έθεσαν ως στόχο τη διατήρηση και την λουθίες µε ορισµένες διατάξεις του προτεινόµενου κανο-ανάπτυξη της 'Ενωσης ως χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και νισµού για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και τηνδικαιοσύνης µέσα στον οποίο εξασφαλίζεται η ελεύθερη εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις.

κυκλοφορία των προσώπων. Για να δηµιουργήσει σταδιακά
έναν τέτοιο χώρο, η Κοινότητα θεσπίζει, µεταξύ άλλων, µέτρα
στον τοµέα της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις,
αναγκαία για την καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. (7) Για να επιτευχθεί ο στόχος της ελεύθερης κυκλοφορίας των

δικαστικών αποφάσεων σε γαµικές διαφορές και διαφορές
γονικής µέριµνας στο πλαίσιο της Κοινότητας, είναι αναγκαίο

(2) Η καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς απαιτεί τη και ενδεδειγµένο να πραγµατοποιείται η διασυνοριακή
βελτίωση και απλούστευση της ελεύθερης κυκλοφορίας των αναγνώριση των δικαιοδοσιών και των αποφάσεων σχετικά µε
δικαστικών αποφάσεων σε αστικές υποθέσεις. τη λύση του συζυγικού δεσµού και τη γονική µέριµνα επί

των κοινών τέκνων των συζύγων, µε µια δεσµευτική κοινοτική
πράξη αµέσου ισχύος.

(3) Το θέµα αυτό υπάγεται τώρα στο άρθρο 65 της συνθήκης.

(8) Ο παρών κανονισµός πρέπει να προβλέπει συνεκτικά και(4) Οι διαφορές ορισµένων εθνικών κανόνων δικαιοδοσίας και
οµοιόµορφα µέτρα, που να επιτρέπουν µια όσο το δυνατόνεκτέλεσης δυσχεραίνουν την ελεύθερη κυκλοφορία των προ-
ευρύτερη κυκλοφορία των προσώπων. Είναι ως εκ τούτουσώπων, καθώς και την καλή λειτουργία της εσωτερικής
αναγκαίο να εφαρµόζεται επίσης έναντι υπηκόων τρίτωναγοράς. Συντρέχουν, συνεπώς, λόγοι για τη θέσπιση διατά-
κρατών οι οποίοι συνδέονται µε επαρκώς ισχυρούς δεσµούςξεων που επιτρέπουν την ενοποίηση των κανόνων σύγκρουσης
µε το έδαφος ενός κράτους µέλους, σύµφωνα µε τα κριτήριαδικαιοδοσίας σε γαµικές διαφορές και διαφορές γονικής
διεθνούς δικαιοδοσίας που προβλέπει ο κανονισµός.µέριµνας, µε σκοπό την απλούστευση των διατυπώσεων για

την ταχεία και αυτόµατη αναγνώριση των αποφάσεων και την
εκτέλεσή τους.

(4) EE C 221 της 16.7.1998, σ. 1. Την ηµέρα κατά την οποία
καταρτίσθηκε η σύµβαση, το Συµβούλιο σηµείωσε την εισηγητική(1) EE C 247 της 31.8.1999, σ. 1.

(2) Γνώµη που διατυπώθηκε στις 17 Νοεµβρίου 1999 (δεν έχει ακόµα έκθεση της σύµβασης, όπως την συνέταξε η καθηγήτρια κα Alegrı́a
Borrás. Η εισηγητική έκθεση βρίσκεται στη σελίδα 27 της προανα-δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).

(3) EE C 368 της 20.12.1999, σ. 23. φερόµενης Επίσηµης Εφηµερίδας.
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(9) Το πεδίο του παρόντος κανονισµού πρέπει να περιλαµβάνει (16) Η αναγνώριση και εκτέλεση των αποφάσεων που εκδίδονται
από τα δικαστήρια των κρατών µελών πρέπει να βασίζεταιτις αστικές διαδικασίες καθώς και άλλες, µη δικαστικές,

διαδικασίες που ισχύουν για θέµατα γάµου σε ορισµένα στην αρχή της αµοιβαίας εµπιστοσύνης. Οι λόγοι µη αναγνώ-
ρισης περιορίζονται στο ελάχιστο αναγκαίο. Η διαδικασία µηκράτη µέλη, µε εξαίρεση τις διαδικασίες καθαρά θρησκευτι-

κού χαρακτήρα. Για το λόγο αυτό, το κείµενο πρέπει αναγνώρισης πρέπει ωστόσο να περιλαµβάνει διατάξεις ώστε
να εξασφαλίζεται ο σεβασµός της δηµόσιας τάξης τουνα διευκρινίζει ότι ο όρος «δικαστήρια» περιλαµβάνει τις

δικαστικές ή µη αρχές που έχουν διεθνή δικαιοδοσία σε κράτους µέλους αναγνώρισης, καθώς και των δικαιωµάτων
της υπεράσπισης και των ενδιαφεροµένων, περιλαµβανοµένωνθέµατα γάµου.
των ατοµικών δικαιωµάτων των εµπλεκόµενων τέκνων, και
ώστε να αποφεύγεται η αναγνώριση ασυµβίβαστων αποφά-
σεων.

(10) Ο παρών κανονισµός πρέπει να περιορίζεται στις αγωγές που
αφορούν το διαζύγιο, το δικαστικό χωρισµό ή την ακύρωση

(17) Το κράτος αναγνώρισης δεν πρέπει να ερευνά ούτε τηντου γάµου. Η αναγνώριση αποφάσεων διαζυγίου ή ακύρωσης
δικαιοδοσία του κράτους προέλευσης ούτε την ουσία τηςαφορά µόνον τη λύση του γαµήλιου δεσµού. Ο παρών
απόφασης.κανονισµός δεν θίγει θέµατα όπως η υπαιτιότητα των

συζύγων, οι περιουσιακές συνέπειες του γάµου, η υποχρέωση
διατροφής και άλλα συναφή θέµατα. (18) ∆εν πρέπει να απαιτείται καµία διαδικασία για την ενηµέρωση,

σε ένα κράτος µέλος, των στοιχείων των ληξιαρχικών βιβλίων,
µετά από σχετική τελεσίδικη απόφαση εκδοθείσα σε άλλο
κράτος µέλος.

(11) Ο παρών κανονισµός καλύπτει τη γονική µέριµνα επί των
κοινών τέκνων των συζύγων επί θεµάτων στενά συνδεδεµένων

(19) Οι διατάξεις της συµφωνίας που συνήφθη το 1931 από ταµε την αγωγή διαζυγίου, δικαστικού χωρισµού ή ακύρωσης
σκανδιναβικά κράτη πρέπει να µπορούν να εφαρµοσθούντου γάµου.
µέσα στα όρια που θέτει ο παρών κανονισµός.

(20) Η Πορτογαλία, η Ιταλία και η Ισπανία συνήψαν διεθνείς(12) Τα επιλεγέντα στον παρόντα κανονισµό κριτήρια προσδιο- συνθήκες (concordats) πριν από την υπαγωγή στη συνθήκηρισµού της δικαιοδοσίας βασίζονται στην αρχή ότι πρέπει να των θεµάτων που καλύπτει ο κανονισµός. Πρέπει να αποφευ-υπάρχει ένας πραγµατικός σύνδεσµος µεταξύ του ενδιαφε- χθεί η παραβίαση από αυτά τα κράτη µέλη των διεθνών τουςρόµενου διαδίκου και του κράτους µέλους που ασκεί υποχρεώσεων έναντι της Αγίας 'Εδρας.τη δικαιοδοσία. Η απόφαση να συµπεριληφθούν ορισµένα
κριτήρια οφείλεται στο γεγονός ότι αυτά υφίστανται σε
διάφορες εσωτερικές έννοµες τάξεις και ότι γίνονται δεκτά (21) Τα κράτη µέλη παραµένουν ελεύθερα να καθορίζουν µεταξύ
από τα άλλα κράτη µέλη. τους τις πρακτικές λεπτοµέρειες εφαρµογής του κανονισµού

επί όσο διάστηµα δεν έχουν ληφθεί σχετικά κοινοτικά µέτρα.

(22) Τα παραρτήµατα σχετικά µε τα δικαστήρια και τα ένδικα(13) 'Ενας από τους κινδύνους που πρέπει να ληφθούν υπόψη στο
µέσα που απαριθµούνται στα παραρτήµατα Ι έως ΙΙΙ τροπο-πλαίσιο της προστασίας των κοινών τέκνων σε καταστάσεις
ποιούνται από την Επιτροπή βάσει των τροποποιήσεων πουσυζυγικής κρίσης είναι το ενδεχόµενο ένας των γονέων να
αποστέλλει το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος. Τροποποιήσειςµεταφέρει το τέκνο σε άλλη χώρα. Πρέπει, ως εκ τούτου, να
των παραρτηµάτων IV και V εγκρίνονται δυνάµει της απόφα-προστατεύονται τα βασικά συµφέροντα των τέκνων, ιδίως
σης 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999,σύµφωνα µε τη σύµβαση της Χάγης της 25ης Οκτωβρίου
για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών1980 περί των αστικών θεµάτων σχετικά µε τη διεθνή
αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (1).απαγωγή παιδιών. Συνεπώς, η νόµιµη συνήθης διαµονή

διατηρείται ως κριτήριο δικαιοδοσίας όταν, λόγω της παράνο-
µης µετακίνησης του τέκνου ή µη επιστροφής του, υπάρχει (23) Το αργότερο πέντε έτη µετά την έναρξη ισχύος του παρόντοςεκ των πραγµάτων µεταβολή της συνήθους διαµονής. κανονισµού, η Επιτροπή πρέπει να εξετάσει την εφαρµογή

του µε σκοπό να προτείνει, εφόσον συντρέχει λόγος, τις
αναγκαίες τροποποιήσεις.

(14) Ο παρών κανονισµός δεν εµποδίζει τα δικαστήρια κράτους
µέλους να διατάξουν ασφαλιστικά µέτρα, σε επείγουσες (24) Το Ηνωµένο Βασίλειο και η Ιρλανδία ανακοίνωσαν, σύµφωνα
περιπτώσεις, σχετικά µε πρόσωπα ή περιουσιακά στοιχεία µε το άρθρο 3 του πρωτοκόλλου σχετικά µε τη θέση του
ευρισκόµενα σε αυτό το κράτος. Ηνωµένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας το οποίο προσαρτάται

στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή 'Ενωση και στη συνθήκη για
την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ότι επιθυµούν να
συµµετάσχουν στη θέσπιση και εφαρµογή του παρόντος
κανονισµού.(15) Ο όρος «απόφαση» αφορά µόνο τις αποφάσεις, που κατέληξαν

σε διαζύγιο, δικαστικό χωρισµό ή ακύρωση του γάµου. Τα
δηµόσια έγγραφα που έχουν συνταχθεί και είναι εκτελεστά
σε ένα κράτος µέλος εξοµοιούνται µε τέτοιες αποφάσεις. (1) EE L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
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(25) Σύµφωνα µε τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου σχετικά µε — η τελευταία συνήθης διαµονή των συζύγων στο µέτρο που
ένας των συζύγων έχει ακόµα αυτή τη διαµονήτη θέση της ∆ανίας, το οποίο προσαρτάται στη συνθήκη για

την Ευρωπαϊκή 'Ενωση και στη συνθήκη για την ίδρυση της
ήΕυρωπαϊκής Κοινότητας, αυτό το κράτος δεν συµµετέχει στη

θέσπιση του παρόντος κανονισµού και ως εκ τούτου ο παρών — η συνήθης διαµονή του εναγοµένου
κανονισµός δεν το δεσµεύει ούτε ισχύει έναντι αυτού,

ή
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

— σε περίπτωση κοινής αιτήσεως, η συνήθης διαµονή του
ενός ή του άλλου των συζύγων

ήΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

— η συνήθης διαµονή του ενάγοντος εάν είχε αυτή τη
ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ διαµονή επί τουλάχιστον ένα χρόνο αµέσως πριν την

αγωγή

ή'Αρθρο 1

— η συνήθης διαµονή του ενάγοντος εάν είχε αυτή τη
διαµονή επί τουλάχιστον έξι µήνες αµέσως πριν από την1. Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται:
κατάθεση της αγωγής και εάν είναι είτε υπήκοος του εν
λόγω κράτους µέλους ή στην περίπτωση του Ηνωµένουα) στις αστικές διαδικασίες που αφορούν το διαζύγιο, το
Βασιλείου και της Ιρλανδίας έχει εκεί «domicile»·δικαστικό χωρισµό και την ακύρωση του γάµου των συζύγων·

β) της ιθαγένειας των δύο συζύγων ή, στην περίπτωση τουβ) στις αστικές διαδικασίες που αφορούν τη γονική µέριµνα επί
Ηνωµένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας, του «domicile» τωντων κοινών τέκνων των συζύγων συνεπεία των αναφερόµενων
δύο συζύγων.στο στοιχείο α) διαδικασιών που αφορούν τις γαµικές σχέσεις.

2. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού ο όρος
2. Εξοµοιώνονται προς τις ενώπιον δικαστηρίου διαδικασίες οι «domicile» νοείται όπως στην έννοµη τάξη του Ηνωµένου Βασι-
λοιπές διαδικασίες που αναγνωρίζονται επισήµως σε ένα κράτος λείου και της Ιρλανδίας.
µέλος. Ο όρος «δικαστήρια» συµπεριλαµβάνει κάθε αρµόδια επί
του θέµατος αρχή των κρατών µελών.

'Αρθρο 3

3. Στον παρόντα κανονισµό ο όρος «κράτος µέλος» περιλαµβά- Γονική µέριµνα
νει όλα τα κράτη µέλη πλην της ∆ανίας.

1. Τα δικαστήρια κράτους µέλους που ασκούν δικαιοδοσία
δυνάµει του άρθρου 2 επί αγωγής διαζυγίου, δικαστικού χωρισµού
ή ακύρωσης ενός γάµου έχουν διεθνή δικαιοδοσία επί θεµάτωνΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
που αφορούν τη γονική µέριµνα επί του κοινού τέκνου των
συζύγων, εφόσον αυτό έχει συνήθη διαµονή στο ίδιο αυτό κράτος

∆ΙΕΘΝΗΣ ∆ΙΚΑΙΟ∆ΟΣΙΑ µέλος.

2. 'Οταν το τέκνο δεν έχει συνήθη διαµονή στο κράτος µέλος
που αναφέρεται στην παράγραφο 1, τα δικαστήρια του εν λόγωΤ µ ή µ α 1
κράτους έχουν διεθνή δικαιοδοσία επί του θέµατος αυτού, εφόσον
το τέκνο έχει συνήθη διαµονή σε ένα από τα κράτη µέλη και:Γενικές διατάξεις
α) τουλάχιστον ένας εκ των συζύγων έχει τη γονική µέριµνα επί

του τέκνου
'Αρθρο 2

και

∆ιαζύγιο, δικαστικός χωρισµός και ακύρωση του γάµου β) η διεθνής δικαιοδοσία των δικαστηρίων έχει γίνει δεκτή από
τους συζύγους και συνάδει προς τα µείζονα συµφέροντα του
τέκνου.

1. ∆ιεθνή δικαιοδοσία σε θέµατα διαζυγίου, δικαστικού
χωρισµού και ακύρωσης του γάµου των συζύγων έχουν τα

3. Η διεθνής δικαιοδοσία που απονέµεται από τις παραγράφουςδικαστήρια του κράτους µέλους:
1 και 2 παύει:

α) στο έδαφος του οποίου ευρίσκεται: α) µόλις καταστεί τελεσίδικη η απόφαση που δέχεται ή απορρίπτει
την αγωγή διαζυγίου, δικαστικού χωρισµού ή ακύρωσης του

— η συνήθης διαµονή των συζύγων γάµου

ήή
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β) στις περιπτώσεις όπου κατά την ηµεροµηνία που αναφέρεται 'Αρθρο 8
στο στοιχείο α) εκκρεµεί δίκη σχετική µε τη γονική µέριµνα,
µόλις καταστεί τελεσίδικη η απόφαση επί της εν λόγω δίκης

Επικουρικές δικαιοδοτικές βάσεις
ή

1. Εφόσον ουδέν δικαστήριο ενός κράτους µέλους έχει συνήθη
γ) στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) µόλις διεθνή δικαιοδοσία βάσει των άρθρων 2 έως 6, η διεθνής δικαιοδο-

περατωθεί η δίκη για άλλο λόγο. σία ρυθµίζεται, σε κάθε κράτος µέλος, από το δίκαιο του κράτους
αυτού.

'Αρθρο 4
2. Κάθε υπήκοος κράτους µέλους που έχει συνήθη διαµονή
στο έδαφος άλλου κράτους µέλους µπορεί να επικαλείται, όπως οι

Απαγωγή παιδιών ηµεδαποί, τους κανόνες δικαιοδοσίας που εφαρµόζονται στο εν
λόγω κράτος κατά εναγοµένου που δεν έχει συνήθη διαµονή ούτε
είναι υπήκοος άλλου κράτους µέλους ή στην περίπτωση τουΤα αρµόδια, κατά την έννοια του άρθρου 3, δικαστήρια, ασκούν
Ηνωµένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας δεν έχει «domicile» στοτη διεθνή δικαιοδοσία τους σύµφωνα µε τη σύµβαση της Χάγης
έδαφος ενός από τα δύο αυτά κράτη µέλη.της 25ης Οκτωβρίου 1980 περί των αστικών θεµάτων σχετικά µε

τη διεθνή απαγωγή παιδιών, και ιδίως σύµφωνα µε τα άρθρα 3 και
16 της σύµβασης αυτής.

Τ µ ή µ α 2

'Αρθρο 5
'Ερευνα της διεθνούς δικαιοδοσίας και του παραδεκτού

Ανταγωγή
'Αρθρο 9

Το δικαστήριο ενώπιον του οποίου εκκρεµεί η κύρια αγωγή βάσει
των άρθρων 2 έως 4 είναι αρµόδιο και για την ανταγωγή, στο 'Ερευνα της διεθνούς δικαιοδοσίας
µέτρο που αυτή εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος
κανονισµού.

∆ικαστήριο κράτους µέλους διαπιστώνει αυτεπαγγέλτως την
έλλειψη διεθνούς δικαιοδοσίας του εφόσον καλείται να κρίνει
διαφορά για την οποία δεν έχει δικαιοδοσία βάσει του παρόντος

'Αρθρο 6 κανονισµού και για την οποία δικαστήριο άλλου κράτους µέλους
έχει διεθνή δικαιοδοσία δυνάµει του παρόντος κανονισµού.

Μετατροπή του δικαστικού χωρισµού σε διαζύγιο

'Αρθρο 10
Με την επιφύλαξη του άρθρου 2, το δικαστήριο του κράτους
µέλους το οποίο εξέδωσε απόφαση επί του δικαστικού χωρισµού
είναι εξίσου αρµόδιο για να µετατρέψει την απόφαση αυτή σε 'Ερευνα του παραδεκτού
διαζύγιο, εφόσον το προβλέπει το δίκαιο του οικείου κράτους
µέλους.

1. 'Οταν εναγόµενος που έχει τη συνήθη διαµονή του σε ένα
κράτος άλλο από το κράτος µέλος στο οποίο ασκήθηκε η αγωγή
δεν παρίσταται, το δικαστήριο που έχει διεθνή δικαιοδοσία'Αρθρο 7
υποχρεούται να αναστείλει τη διαδικασία µέχρις ότου εξακριβωθεί
ότι ο εναγόµενος αυτός ήταν σε θέση να παραλάβει το εισαγωγικό
έγγραφο της δίκης ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο εντός της αναγκαίαςΑποκλειστική δικαιοδοσία βάσει των άρθρων 2 έως 6
για την άµυνά του προθεσµίας ή ότι καταβλήθηκε κάθε επιµέλεια
για το σκοπό αυτό.

Σύζυγος που:

2. Το άρθρο 19 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1348/2000α) έχει τη συνήθη διαµονή του στο έδαφος κράτους µέλους
του Συµβουλίου, της 29ης Μαΐου 2000, για την επίδοση και
κοινοποίηση στα κράτη µέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σεή
αστικές ή εµπορικές υποθέσεις (1) εφαρµόζεται αντί των διατάξεων
της παραγράφου 1, εάν το εισαγωγικό της δίκης έγγραφο ή άλλοβ) έχει την ιθαγένεια κράτους µέλους, ή στην περίπτωση του
ισοδύναµο έγγραφο έπρεπε να διαβιβαστεί από το ένα κράτοςΗνωµένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας έχει «domicile» στο
µέλος στο άλλο δυνάµει του ανωτέρω κανονισµού.έδαφος ενός από τα δύο αυτά κράτη µέλη,

µπορεί να εναχθεί σε άλλο κράτος µέλος µόνον δυνάµει των
άρθρων 2 έως 6. (1) Βλέπε σ. 37 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.
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Τ µ ή µ α 43. 'Οταν δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1348/2000, εφαρµόζεται το άρθρο 15 της σύµβασης της
Χάγης της 15ης Νοεµβρίου 1965 σχετικά µε την επίδοση και την Ασφαλιστικά µέτρα
κοινοποίηση στο εξωτερικό δικαστικών και εξωδίκων πράξεων ή
ισοδυνάµων εγγράφων σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις, εάν το
εισαγωγικό της δίκης έγγραφο έπρεπε να διαβιβαστεί στην αλλο- 'Αρθρο 12
δαπή κατ' εφαρµογή της συµβάσεως αυτής.

Σε επείγουσες περιπτώσεις, οι διατάξεις του παρόντος κανονισµού
δεν εµποδίζουν τα αρµόδια δικαστήρια κράτους µέλους να
λαµβάνουν ασφαλιστικά µέτρα σχετικά µε πρόσωπα ή αγαθά που

Τ µ ή µ α 3 ευρίσκονται στο κράτος αυτό, τα οποία προβλέπονται από το
δίκαιο αυτού του κράτους µέλους, έστω και αν το δικαστήριο
άλλου κράτους µέλους έχει, σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό,Εκκρεµοδικία και συναφείς αγωγές διεθνή δικαιοδοσία για την ουσία της υποθέσεως.

'Αρθρο 11
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ1. Αν έχουν ασκηθεί αγωγές µε το ίδιο αντικείµενο και την ίδια
αιτία µεταξύ των αυτών διαδίκων ενώπιον δικαστηρίων διαφόρων
κρατών µελών, κάθε δικαστήριο εκτός εκείνου που επελήφθη

'Αρθρο 13πρώτο, αναστέλλει αυτεπαγγέλτως τη διαδικασία του µέχρι να
διαπιστωθεί η διεθνής δικαιοδοσία του δικαστηρίου που επελήφθη
πρώτο. 'Εννοια της «απόφασης»

1. Ως «απόφαση», κατά την έννοια του παρόντος κανονισµού,2. Αν έχουν ασκηθεί αγωγές διαζυγίου, δικαστικού χωρισµού
νοείται κάθε απόφαση διαζυγίου, δικαστικού χωρισµού ή ακύρω-και ακύρωσης του γάµου των συζύγων, οι οποίες δεν έχουν το ίδιο
σης γάµου εκδιδόµενη από δικαστήριο κράτους µέλους, καθώς καιαντικείµενο ούτε την ίδια αιτία µεταξύ των ίδιων διαδίκων
κάθε απόφαση που αφορά τη γονική µέριµνα των συζύγωνενώπιον δικαστηρίων διαφόρων κρατών µελών, το δικαστήριο
και λαµβάνεται επ' ευκαιρία των ανωτέρω διαδικασιών γαµικώνπου επιλαµβάνεται µεταγενέστερα αναστέλλει αυτεπαγγέλτως τη
διαφορών, ασχέτως ονοµασίας της, όπως διαταγή, ή διάταξη ήδιαδικασία έως ότου διαπιστωθεί η διεθνής δικαιοδοσία του
απόφαση.δικαστηρίου που επελήφθη πρώτο.

2. Το παρόν κεφάλαιο εφαρµόζεται επίσης για τον καθορισµό
3. 'Οταν διαπιστωθεί η διεθνής δικαιοδοσία του δικαστηρίου του ποσού των εξόδων και δαπανών σε δίκες που διεξάγονται
που επελήφθη πρώτο, κάθε δικαστήριο που επιλαµβάνεται µεταγε- βάσει του παρόντος κανονισµού και για την εκτέλεση διαταγών ή
νέστερα οφείλει να διαπιστώσει την έλλειψη διεθνούς δικαιοδοσίας εντολών πληρωµής των εν λόγω εξόδων και δαπανών.
του υπέρ αυτού του δικαστηρίου.

3. Για τους σκοπούς της εφαρµογής του παρόντος κανονισµού,
Στην περίπτωση αυτή, ο διάδικος που άσκησε τη σχετική αγωγή τα δηµόσια έγγραφα που έχουν εκδοθεί και είναι εκτελεστά σε
ενώπιον του δικαστηρίου που επιλαµβάνεται µεταγενέστερα µπορεί κράτος µέλος καθώς και οι συµβιβασµοί που καταρτίζονται
να ασκήσει την αγωγή ενώπιον του δικαστηρίου που επελήφθη ενώπιον δικαστηρίου κατά τη διάρκεια δίκης και είναι εκτελεστοί
πρώτο. στο κράτος µέλος όπου συνήφθησαν, αναγνωρίζονται και

καθίστανται εκτελεστοί(-ά) υπό τους ίδιους όρους όπως και οι
αποφάσεις που αναφέρονται στη παράγραφο 1.

4. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ένα δικαστήριο
λογίζεται ως επιληφθέν:

Τ µ ή µ α 1
α) από της καταθέσεως στο δικαστήριο του εισαγωγικού εγγρά-

φου της δίκης ή άλλου ισοδύναµου εγγράφου, εφόσον ο Αναγνώρισηενάγων δεν παρέλειψε στη συνέχεια να λάβει τα απαιτούµενα
µέτρα για την πραγµατοποίηση της επίδοσης στον εναγόµενο

'Αρθρο 14
ή

Αναγνώριση αποφάσεων
β) εάν το έγγραφο πρέπει να επιδοθεί προτού κατατεθεί στο

δικαστήριο, µόλις παραληφθεί από την αρχή που είναι υπεύ-
θυνη για την επίδοση, εφόσον ο ενάγων δεν παρέλειψε στη 1. Οι αποφάσεις που εκδίδονται σε ένα κράτος µέλος αναγνω-

ρίζονται στα υπόλοιπα κράτη µέλη χωρίς να απαιτείται κάποιασυνέχεια να λάβει τα απαιτούµενα µέτρα για την κατάθεση του
εγγράφου στο δικαστήριο. ιδιαίτερη διαδικασία.
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2. Ειδικότερα, και µε την επιφύλαξη της παραγράφου 3, οποιο- γ) αν το εισαγωγικό έγγραφο της δίκης ή άλλο ισοδύναµο
έγγραφο δεν έχει επιδοθεί ή κοινοποιηθεί στον ερηµοδικήσανταδήποτε κράτος µέλος µπορεί να επιφέρει τροποποιήσεις χωρίς

ιδιαίτερη διαδικασία στα ληξιαρχικά βιβλία του βάσει αποφάσεως διάδικο έγκαιρα και κατά τρόπον ώστε να µπορεί να αµυνθεί,
εκτός εάν βεβαιωθεί ότι ο διάδικος έχει δεχθεί την απόφασηδιαζυγίου, δικαστικού χωρισµού ή ακύρωσης γάµου που εκδίδεται

σε άλλο κράτος µέλος και δεν επιδέχεται περαιτέρω ενδίκων µέσων κατά τρόπο µη επιδεχόµενο αµφισβήτηση·
κατά το δίκαιο του εν λόγω κράτους µέλους.

δ) κατόπιν αιτήµατος προσώπου που ισχυρίζεται ότι η απόφαση
παραβιάζει τη γονική µέριµνά του, εάν η απόφαση έχει εκδοθεί

3. Οποιοσδήποτε ενδιαφερόµενος µπορεί, σύµφωνα µε τις χωρίς να δοθεί στο πρόσωπο αυτό η ευκαιρία να ακουσθεί·
διαδικασίες που προβλέπουν τα τµήµατα 2 και 3 του παρόντος
κεφαλαίου, να ζητήσει την έκδοση απόφασης για την αναγνώριση

ε) αν η απόφαση είναι ασυµβίβαστη µε µεταγενέστερη απόφασηή µη αναγνώριση της απόφασης.
σχετική µε τη γονική µέριµνα που έχει εκδοθεί στο κράτος
µέλος αναγνωρίσεως

4. Εάν η επίκληση της αναγνωρίσεως γίνεται παρεµπιπτόντως
ήενώπιον δικαστηρίου κράτους µέλους, το δικαστήριο αυτό έχει

διεθνή δικαιοδοσία να κρίνει σχετικά.

στ) αν η απόφαση είναι ασυµβίβαστη µε µεταγενέστερη απόφαση
σχετική µε τη γονική µέριµνα που έχει εκδοθεί σε άλλο κράτος
µέλος ή στην τρίτη χώρα συνήθους διαµονής του τέκνου,'Αρθρο 15
εφόσον η µεταγενέστερη απόφαση συγκεντρώνει τις προϋπο-
θέσεις που απαιτούνται για την αναγνώρισή της στο κράτος
αναγνωρίσεως.Λόγοι µη αναγνώρισης

1. Αποφάσεις που αφορούν διαζύγιο, δικαστικό χωρισµό ή 'Αρθρο 16
ακύρωση γάµου δεν αναγνωρίζονται:

∆ικαστήριο κράτους µέλους δύναται, βάσει συµφωνίας αναγνώ-α) αν η αναγνώριση αντίκειται προδήλως ση δηµόσια τάξη του
ρισης και εκτέλεσης αποφάσεων, να µην αναγνωρίσει απόφασηκράτους µέλους αναγνωρίσεως·
εκδοθείσα σε άλλο κράτος µέλος αν, στις περιπτώσεις του
άρθρου 8, η απόφαση είχε ως µόνη βάση κριτήρια διεθνούς

β) αν το εισαγωγικό έγγραφο της δίκης ή άλλο ισοδύναµο δικαιοδοσίας διαφορετικά των προβλεποµένων στα άρθρα 2 έως
έγγραφο δεν έχει επιδοθεί ή κοινοποιηθεί στον ερηµοδικήσαντα 7.
εναγόµενο έγκαιρα και κατά τρόπον ώστε να µπορεί να
αµυνθεί, εκτός εάν βεβαιωθεί ότι ο εναγόµενος έχει δεχθεί την
απόφαση κατά τρόπο µη επιδεχόµενο αµφισβήτηση·

'Αρθρο 17

γ) αν η απόφαση είναι ασυµβίβαστη µε απόφαση που έχει εκδοθεί
µεταξύ των ίδιων διαδίκων στο κράτος µέλος αναγνωρίσεως·

Απαγόρευση έρευνας της δικαιοδοσίας του δικαστηρίου
προέλευσης

δ) αν η απόφαση είναι ασυµβίβαστη µε απόφαση που έχει εκδοθεί
προγενέστερα µεταξύ των ίδιων διαδίκων σε άλλο κράτος
µέλος ή σε τρίτο κράτος, εφόσον η προγενέστερη απόφαση Η δικαιοδοσία του δικαστηρίου του κράτους µέλους προέλευσης
συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την δεν ερευνάται. Το κριτήριο της δηµόσιας τάξης του άρθρου 15
αναγνώρισή της στο κράτος µέλος αναγνωρίσεως. παράγραφος 1 στοιχείο α) και παράγραφος 2 στοιχείο α) δεν

εφαρµόζεται στους κανόνες διεθνούς δικαιοδοσίας των άρθρων 2
έως 8.

2. Απόφαση σχετική µε τη γονική µέριµνα των συζύγων που
έχει εκδοθεί στα πλαίσια δίκης περί γαµικών διαφορών, όπως
αναφέρεται στο άρθρο 13, δεν αναγνωρίζεται:

'Αρθρο 18

α) αν η αναγνώριση αντίκειται προδήλως στη δηµόσια τάξη
του κράτους µέλους αναγνωρίσεως, λαµβάνοµτας υπόψη τα

∆ιαφορές του εφαρµοστέου δικαίουµείζονα συµφέροντα του τέκνου·

β) αν έχει εκδοθεί, εκτός περιπτώσεων κατεπείγοντος, χωρίς να Αποφάσεις που αφορούν διαζύγιο, δικαστικό χωρισµό ή ακύρωση
γάµου δεν µπορούν να µην αναγνωρισθούν επειδή η νοµοθεσία τουδοθεί στο τέκνο η ευκαιρία να ακουσθεί, κατά παράβαση

θεµελιωδών δικονοµικών αρχών του κράτους µέλους κράτους µέλους αναγνωρίσεως δεν επιτρέπει διαζύγιο, δικαστικό
χωρισµό ή ακύρωση γάµου βάσει των ίδιων γεγονότων.αναγνωρίσεως·
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'Αρθρο 19 Εάν ουδείς από τους τόπους που µνηµονεύονται στο πρώτο εδάφιο
δεν µπορεί να βρεθεί στο κράτος µέλος εκτελέσεως, το κατά τόπον
αρµόδιο δικαστήριο καθορίζεται από τον τόπο εκτελέσεως.

Μη αναθεώρηση επί της ουσίας

Η επί της ουσίας αναθεώρηση αποφάσεως αποκλείεται. 3. Σε σχέση µε διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 14
παράγραφος 3, το κατά τόπον αρµόδιο δικαστήριο καθορίζεται
από το εσωτερικό δίκαιο του κράτους µέλους στο οποίο κινείται η
διαδικασία αναγνώρισης ή µη αναγνώρισης.'Αρθρο 20

Αναστολή διαδικασίας
'Αρθρο 23

1. Το δικαστήριο κράτους µέλους, από το οποίο ζητείται
αναγνώριση αποφάσεως που εκδόθηκε σε άλλο κράτος µέλος, ∆ιαδικασία εκτέλεσης
µπορεί να αναστείλει τη διαδικασία, αν η απόφαση αυτή έχει
προσβληθεί µε τακτικό ένδικο µέσο.

1. Η αίτηση υποβάλλεται κατά το δίκαιο του κράτους µέλους
εκτελέσεως.2. ∆ικαστήριο κράτους µέλους από το οποίο ζητείται αναγνώ-

ριση αποφάσεως που εκδόθηκε στην Ιρλανδία ή στο Ηνωµένο
Βασίλειο µπορεί να αναστείλει τη διαδικασία εάν στο κράτος
προέλευσης η εκτέλεση έχει ανασταλεί λόγω ασκήσεως προσφυγής. 2. Ο αιτών οφείλει να προβεί σε εκλογή κατοικίας στην

περιφέρεια του δικαστηρίου στο οποίο απευθύνεται. Αν πάντως το
δίκαιο του κράτους µέλους εκτελέσεως δεν προβλέπει την εκλογή
κατοικίας, ο αιτών διορίζει αντίκλητο.

Τ µ ή µ α 2

Εκτέλεση 3. Στην αίτηση επισυνάπτονται τα έγγραφα που αναφέρονται
στα άρθρα 32 και 33.

'Αρθρο 21

'Αρθρο 24
Εκτελεστές αποφάσεις

Απόφαση του δικαστηρίου1. Απόφαση που εκδόθηκε σε κράτος µέλος για την άσκηση
της γονικής µέριµνας επί κοινού τέκνου των διαδίκων, η οποία
είναι εκτελεστή σ' αυτό το κράτος µέλος και έχει επιδοθεί,

1. Το δικαστήριο στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση αποφασίζειεκτελείται σε άλλο κράτος µέλος αφού κηρυχθεί εκεί εκτελεστή µε
αµελλητί. Ο διάδικος, κατά του οποίου ζητείται η εκτέλεση,αίτηση κάθε ενδιαφερόµενου.
δεν έχει στο στάδιο αυτό της διαδικασίας δικαίωµα υποβολής
παρατηρήσεων.

2. Πάντως, στο Ηνωµένο Βασίλειο µια τέτοια απόφαση εκτελεί-
ται στην Αγγλία και στην Ουαλία, στην Σκωτία ή στην Βόρειο
Ιρλανδία αφού προηγουµένως η απόφαση αυτή εγγραφεί προς 2. Η αίτηση µπορεί να απορριφθεί µόνο για έναν από τους
εκτέλεση, στο αντίστοιχο τµήµα του Ηνωµένου Βασιλείου, µε λόγους που προβλέπονται στα άρθρα 15, 16 και 17.
αίτηση κάθε ενδιαφεροµένου.

3. Η επί της ουσίας αναθεώρηση αποφάσεως αποκλείεται.'Αρθρο 22

Κατά τόπον αρµόδια δικαστήρια 'Αρθρο 25

1. Η αίτηση για την κήρυξη εκτελεστότητας υποβάλλεται στο
Επίδοση ή κοινοποίηση της απόφασηςδικαστήριο που προβλέπεται στον κατάλογο του παραρτήµατος Ι.

2. Η κατά τόπον αρµοδιότητα καθορίζεται από τη συνήθη Η απόφαση επί της αιτήσεως επιδίδεται ή κοινοποιείται αµελλητί
στον αιτούντα, επιµελεία του γραµµατέα του δικαστηρίου, όπωςδιαµονή του προσώπου κατά του οποίου ζητείται η εκτέλεση ή

από τη συνήθη διαµονή του τέκνου το οποίο αφορά η αίτηση. προβλέπει το δίκαιο του κράτους µέλους εκτελέσεως.
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'Αρθρο 26 2. Εάν η απόφαση έχει εκδοθεί στην Ιρλανδία ή στο Ηνωµένο
Βασίλειο, κάθε µορφή ένδικου µέσου διαθεσίµου στο κράτος µέλος
προελεύσεως θωρείται ως τακτικό ένδικο µέσο για τους σκοπούς
της παραγράφου 1.Προσφυγή κατά της αποφάσεως εκτελέσεως

1. Προσφυγή κατά της κηρύξεως της εκτελεστότητας µπορεί
'Αρθρο 29να ασκηθεί και από τους δύο διαδίκους.

2. Η προσφυγή ασκείται σε δικαστήριο που περιλαµβάνεται Μερική εκτέλεση
στον κατάλογο του παραρτήµατος ΙΙ.

1. Αν η απόφαση έκρινε επί πολλών αξιώσεων και δεν µπορεί
3. Η προσφυγή εκδικάζεται σύµφωνα µε τους κανόνες που να κηρυχθεί εκτελεστή στο σύνολό της, το δικαστήριο την
διέπουν τη διαδικασία της αµφισβητούµενης δικαιοδοσίας. κηρύσσει εκτελεστή ως προς µία ή περισσότερες από τις αξιώσεις.

4. Εάν η προσφυγή ασκείται από τον αιτούντα την κήρυξη
2. Ο αιτών µπορεί να ζητήσει µερική εκτέλεση της αποφάσεως.εκτελεστότητας, ο διάδικος κατά του οποίου ζητείται η εκτέλεση

θα κληθεί να εµφανιστεί ενώπιον του δικαστηρίου της προσφυγής.
Εάν ο εν λόγω διάδικος δεν εµφανιστεί, εφαρµόζονται οι διατάξεις
του άρθρου 10.

'Αρθρο 30

5. Η προσφυγή κατά της κήρυξης εκτελεστότητας ασκείται
εντός µηνός από την επίδοσή της. Εάν ο διάδικος κατά του οποίου

∆ικαστική αρωγήζητείται η εκτέλεση έχει τη συνήθη διαµονή του σε κράτος µέλος
άλλο από εκείνο στο οποίο κηρύχθηκε η εκτελεστότητα, η
προθεσµία για την άσκηση της προσφυγής είναι δύο µήνες από

Ο αιτών στον οποίο έχει παρασχεθεί στο κράτος µέλος προελεύ-την ηµέρα που του έγινε η επίδοση προσωπικά, ή στην κατοικία
σεως εν όλω ή εν µέρει δικαστική αρωγή ή απαλλαγή από έξοδατου. Η προθεσµία αυτή δεν παρεκτείνεται λόγω αποστάσεως.
και δαπάνες, απολαύει, στο πλαίσιο της διαδικασίας των άρθρων
22 έως 25, της ευµενέστερης µεταχείρισης ή της ευρύτερης
απαλλαγής από έξοδα και δαπάνες, που προβλέπει το δίκαιο του
κράτους µέλους εκτελέσεως.'Αρθρο 27

∆ικαστήριο προσφυγής και ένδικα µέσα
'Αρθρο 31

Κατά της αποφάσεως επί της προσφυγής µπορούν να ασκηθούν
µόνον οι αναφερόµενες στο παράρτηµα ΙΙΙ διαδικασίες.

Εγγυοδοσία ή κατάθεση χρηµατικού ποσού

'Αρθρο 28 Σε διάδικο που ζητεί σε κράτος µέλος την εκτέλεση αποφάσεως η
οποία έχει εκδοθεί σε άλλο κράτος µέλος, καµία εγγύηση ή
κατάθεση χρηµατικού ποσού, ανεξάρτητα από την ονοµασία της,
δεν µπορεί να επιβληθεί µε την αιτιολογία ότι:Αναστολή της διαδικασίας

α) δεν έχει συνήθη διαµονή στο κράτος εκτελέσεως
1. Το δικαστήριο ενώπιον του οποίου ασκείται η προσφυγή
σύµφωνα µε τα άρθρα 26 ή 27, µπορεί, µε αίτηση του διαδίκου
κατά του οποίου ζητείται η εκτέλεση, να αναστείλει τη διαδικασία ή
αν έχει ασκηθεί στο κράτος µέλος προελεύσεως τακτικό ένδικο
µέσο ή αν η προθεσµία για την άσκησή του τρέχει. Στην τελευταία
περίπτωση το δικαστήριο µπορεί να τάξει προθεσµία για την β) είναι αλλοδαπός ή, όταν η αναγνώριση ζητείται στο Ηνωµένο

Βασίλειο ή στην Ιρλανδία, δεν έχει «domicile» εκεί.άσκηση του ένδικου αυτού µέσου.
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Τ µ ή µ α 3 'Αρθρο 35

Κοινές διατάξεις Επικύρωση ή άλλη ανάλογη διατύπωση

Καµιά επικύρωση ή άλλη ανάλογη διατύπωση δεν απαιτείται για'Αρθρο 32
τα έγγραφα που µνηµονεύονται στα άρθρα 32 και 33 και στο
άρθρο 34 παράγραφος 2, καθώς και, εφόσον συντρέχει περίπτωση,

'Εγγραφα για το έγγραφο διορισµού αντικλήτου.

1. Ο διάδικος που επικαλείται ή αµφισβητεί την αναγνώριση ή
ζητεί την κήρυξη της εκτελεστότητας, οφείλει να προσκοµίσει: ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

α) αντίγραφο της αποφάσεως, το οποίο να συγκεντρώνει τις
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣαναγκαίες προϋποθέσεις γνησιότητας

και
'Αρθρο 36

β) τη βεβαίωση που αναφέρεται στο άρθρο 33.

Σχέση µε άλλες συµβάσεις
2. Επιπλέον, ο διάδικος που επικαλείται ή αµφισβητεί την
αναγνώριση ή ζητεί την κήρυξη της εκτελεστότητας, εφόσον

1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 38 και 42 και της παραγρά-πρόκειται για απόφαση ερήµην, οφείλει να προσκοµίσει:
φου 2 του παρόντος άρθρου, ο παρών κανονισµός αντικαθιστά,
µεταξύ των κρατών µελών που είναι συµβαλλόµενα µέρη του, τιςα) το πρωτότυπο ή κυρωµένο αντίγραφο του εγγράφου που
κατά την έναρξη ισχύος του υφιστάµενες συµβάσεις, συναφθείσεςαποδεικνύει ότι το εισαγωγικό έγγραφο της δίκης ή άλλο
µεταξύ δύο ή περισσοτέρων κρατών µελών και αφορώσες θέµαταισοδύναµο έγγραφο έχει επιδοθεί ή κοινοποιηθεί στον ερηµο-
τα οποία διέπονται από τον παρόντα κανονισµό.δικήσαντα διάδικο

ή
2. α) Η Σουηδία και η Φινλανδία δύνανται να δηλώσουν ότι

ισχύει, εν όλω ή εν µέρει, στις µεταξύ των σχέσεις ηβ) οποιοδήποτε έγγραφο στο οποίο να δηλώνεται ότι ο εναγόµε-
σύµβαση της 6ης Φεβρουαρίου 1931 µεταξύ ∆ανίας,νος έχει αποδεχθεί την απόφαση κατά τρόπο µη επιδεχόµενο
Φινλανδίας, Ισλανδίας, Νορβηγίας και Σουηδίας, ηαµφισβήτηση.
οποία περιέχει διατάξεις ιδιωτικού διεθνούς δικαίου
σχετικά µε το γάµο, την υιοθεσία και την επιµέλεια,
καθώς και το τελικό πρωτόκολλο αυτής, αντί των'Αρθρο 33
κανόνων του παρόντος κανονισµού. Οι δηλώσεις
αυτές δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα των

'Αλλα έγγραφα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ως παράρτηµα του κανο-
νισµού. Αυτά τα κράτη µέλη µπορούν να δηλώσουν
ανά πάσα στιγµή ότι τις ανακαλούν εν όλω ή ενΤο αρµόδιο δικαστήριο ή η αρµόδια αρχή κράτους µέλους
µέρει (1).στο οποίο εξεδόθη απόφαση εκδίδουν, κατόπιν αιτήσεως του

ενδιαφεροµένου διαδίκου, βεβαίωση χρησιµοποιώντας το υπόδει-
β) Η αρχή της µη εισαγωγής διακρίσεων λόγω ιθαγενείαςγµα εντύπου που περιλαµβάνεται στο παράρτηµα IV (αποφάσεις

µεταξύ των πολιτών της 'Ενωσης τηρείται.επί γαµικών διαφορών) ή στο παράρτηµα V (αποφάσεις επί γονικής
µέριµνας).

γ) Τα κριτήρια αρµοδιότητας σε κάθε συµφωνία που θα
συναφθεί µεταξύ των αναφεροµένων στο στοιχείο α)
κρατών µελών και θα αφορά θέµατα ρυθµιζόµενα'Αρθρο 34
στον παρόντα κανονισµό, ευθυγραµµίζονται µε τα
προβλεπόµενα στον παρόντα κανονισµό.

Απουσία εγγράφων
δ) Οι αποφάσεις που εκδίδονται σε ένα από τα σκανδινα-

βικά κράτη που έχει προβεί στη δήλωση του στοιχείου1. Αν δεν προσάγονται τα έγγραφα που µνηµονεύονται στο
α), στα πλαίσια δωσιδικίας που αντιστοιχεί σε περί-άρθρο 32 παράγραφος 1 στοιχείο β) ή παράγραφος 2, το δικαστή-
πτωση που προβλέπεται στο κεφάλαιο ΙΙ, αναγνω-ριο µπορεί είτε να ορίσει προθεσµία προσαγωγής τους είτε να
ρίζονται και εκτελούνται στα υπόλοιπα κράτη µέληδεχθεί ισοδύναµα έγγραφα είτε, εφόσον κρίνει ότι έχει επαρκώς
σύµφωνα µε τους κανόνες που προβλέπονται στονενηµερωθεί, να απαλλάξει τον αιτούντα από το βάρος αυτό.
τίτλο ΙΙΙ.

2. Το δικαστήριο µπορεί να ζητήσει την προσαγωγή µεταφρά-
σεως των εγγράφων. Η µετάφραση επικυρώνεται από πρόσωπο που (1) Ουδέν κράτος µέλος δεν προέβη στη δήλωση αυτή κατά την έκδοση

του κανονισµού.έχει αυτή την εξουσία σε ένα από τα κράτη µέλη.
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3. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή: Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή:

α) αντίγραφο των σχεδίων συµφωνιώνα) αντίγραφο των συµφωνιών που αναφέρονται στην παράγραφο
2 στοιχεία α) και γ), καθώς και των οµοιόµορφων νόµων που

καιτις θέτουν σε ισχύ·

β) τυχόν καταγγελία ή τροποποίηση των εν λόγω συµφωνιών.β) κάθε καταγγελία ή τροποποίηση των ανωτέρω συµφωνιών ή
οµοιόµορφων νόµων.

2. Αυτές οι συµβάσεις ή συµφωνίες ουδέποτε µπορούν να
παρεκκλίνουν από τα κεφάλαια ΙΙ και ΙΙΙ.

'Αρθρο 37

'Αρθρο 40
Σχέση µε ορισµένες πολυµερείς συµβάσεις

Συνθήκες µε την Αγία 'Εδρα
Στις σχέσεις µεταξύ των κρατών µελών που είναι συµβαλλόµενα
µέρη του, ο παρών κανονισµός υπερισχύει των ακόλουθων συµβά- 1. Ο παρών κανονισµός δεν θίγει τη διεθνή συνθήκη
σεων, στο βαθµό που αφορούν θέµατα διεπόµενα από αυτόν: (concordat) µεταξύ της Αγίας 'Εδρας και της Πορτογαλίας, η

οποία υπογράφηκε στην Πόλη του Βατικανού στις 7 Μαΐου 1940.
— σύµβαση της Χάγης, της 5ης Οκτωβρίου 1961, σχετικά µε

την αρµοδιότητα των αρχών και το εφαρµοστέο δίκαιο όσον
2. Κάθε απόφαση σχετικά µε την ελαττωµατικότητα γάµου ηαφορά την προστασία των ανηλίκων,
οποία εκδόθηκε κατ' εφαρµογή της συνθήκης που αναφέρεται στην
προηγούµενη παράγραφο, αναγνωρίζεται στα κράτη µέλη υπό— σύµβαση του Λουξεµβούργου, της 8ης Σεπτεµβρίου 1967,
τους όρους του κεφαλαίου ΙΙΙ.για την αναγνώριση αποφάσεων που αφορούν το κύρος γάµων,

— σύµβαση της Χάγης, της 1ης Ιουνίου 1970, για την αναγνώ- 3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 εφαρµόζονται επίσης
ριση αποφάσεων διαζυγίου και δικαστικού χωρισµού, στις ακόλουθες διεθνείς συνθήκες (concordats) µε την Αγία 'Εδρα:

— ευρωπαϊκή σύµβαση, της 20ής Μαΐου 1980, για την αναγνώ- α) συνθήκη του Λατερανού (Concordato lateranense), της
ριση και εκτέλεση αποφάσεων σε θέµατα επιµέλειας των τέκνων 11ης Φεβρουαρίου 1929, µεταξύ της Ιταλίας και της Αγίας
και για την αποκατάσταση της επιµέλειάς τους, 'Εδρας, όπως τροποποιήθηκε από τη συµφωνία και το πρόσθετο

πρωτόκολλό της που υπογράφηκε στη Ρώµη στις 18 Φεβρουα-
— σύµβαση της Χάγης, της 19ης Οκτωβρίου 1996, σχετικά µε ρίου 1984·

την αρµοδιότητα, το εφαρµοστέο δίκαιο, την αναγνώριση, την
β) συµφωνία µεταξύ της Αγίας 'Εδρας και της Ισπανίας περίεκτέλεση και τη συνεργασία σε θέµατα γονικής ευθύνης και

νοµικών υποθέσεων, της 3ης Ιανουαρίου 1979.µέτρων προστασίας των παιδιών εφόσον το παιδί έχει τη
συνήθη διαµονή του σε κράτος µέλος.

4. Η αναγνώριση των αποφάσεων που προβλέπονται στην
παράγραφο 2 µπορεί να υπόκειται στην Ιταλία και στην Ισπανία

'Αρθρο 38 στις ίδιες διαδικασίες και στους ίδιους ελέγχους που ισχύουν
για τις αποφάσεις των εκκλησιαστικών δικαστηρίων, οι οποίες
εκδίδονται σύµφωνα µε τις διεθνείς συνθήκες που συνάπτονται µε'Εκταση των αποτελεσµάτων
την Αγία 'Εδρα και αναφέρονται στη παράγραφο 3.

1. Οι συµφωνίες και οι συµβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 5. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή:
36 παράγραφος 1 και στο άρθρο 37 συνεχίζουν να παράγουν
αποτελέσµατα στα θέµατα στα οποία ο παρών κανονισµός δεν α) αντίγραφο των συνθηκών που αναφέρονται στις παραγράφους
εφαρµόζεται. 1 και 3·

β) τυχόν καταγγελία ή τροποποίηση των εν λόγω συνθηκών.
2. Συνεχίζουν να παράγουν αποτελέσµατα ως προς τις αποφά-
σεις που εκδόθηκαν και τα έγγραφα που συντάχθηκαν πριν από
την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού. 'Αρθρο 41

Κράτη µέλη µε δύο ή περισσότερα συστήµατα δικαίου
'Αρθρο 39

'Οσον αφορά κράτος µέλος στο οποίο δύο ή περισσότερα
συστήµατα δικαίου ή σύνολα κανόνων, αφορώντα τα θέµατα πουΣυµφωνίες µεταξύ κρατών µελών
διέπονται από τον παρόντα κανονισµό, ισχύουν σε διαφορετικές
εδαφικές ενότητες:

1. ∆ύο ή περισσότερα κράτη µέλη µπορούν να συνάπτουν
µεταξύ τους συµβάσεις ή συµφωνίες µε στόχο τη διεύρυνση του α) κάθε αναφορά στη συνήθη διαµονή στο οικείο κράτος µέλος

αφορά τη συνήθη διαµονή σε µια εδαφική ενότητα·παρόντος κανονισµού ή τη διευκόλυνση της εφαρµογής του.

01_2003_1905_testo_GR.indd   88 30-06-2005   8:01:20
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIβ) κάθε αναφορά στην ιθαγένεια ή, για το Ηνωµένο Βασίλειο, στο
«domicile» αφορά την εδαφική ενότητα που ορίζεται από το

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣδίκαιο του οικείου κράτους·

'Αρθρο 43γ) κάθε αναφορά στην αρχή κράτους µέλους, που έχει επιληφθεί
αιτήσεως διαζυγίου, δικαστικού χωρισµού ή ακύρωσης γάµου,

Επανεξέτασηαναφέρεται στην αρχή της εδαφικής ενότητας που έχει επιλη-
φθεί αυτής της αίτησης·

Το αργότερο την 1η Μαρτίου 2006, και εν συνεχεία ανά πενταετία,
η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συµβού-

δ) κάθε αναφορά στους κανόνες του κράτους µέλους αναγνώ- λιο και στην Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή έκθεση σχετικά
ρισης ή εκτέλεσης, αφορά τους κανόνες της εδαφικής ενότητας µε την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού, και ιδίως των άρθρων
στην οποία γίνεται επίκληση της δικαστικής αρµοδιότητας, 36 και 39 και του άρθρου 40 παράγραφος 2. Η έκθεση αυτή
της αναγνώρισης ή της εκτέλεσης. συνοδεύεται ενδεχοµένως από προτάσεις προσαρµογής.

'Αρθρο 44

Τροποποίηση των καταλόγων των δικαστηρίων και των ενδί-ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
κων µέσων

1. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τα κείµενα πουΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
τροποποιούν τους καταλόγους των δικαστηρίων και των ενδίκων
µέσων που παρατίθενται στα παραρτήµατα Ι έως ΙΙΙ. Η Επιτροπή
προσαρµόζει τα παραρτήµατα αναλόγως.

'Αρθρο 42
2. Η αναπροσαρµογή ή οι τεχνικές τροποποιήσεις των εντύπων
που παρατίθενται στα παραρτήµατα IV και V αποφασίζονται µε τη
συµβουλευτική διαδικασία του άρθρου 45 παράγραφος 2.1. Οι διατάξεις του παρόντος κανονισµού εφαρµόζονται µόνο

στις αγωγές που ασκούνται, στα δηµόσια έγγραφα που εκδίδονται
και στους δικαστικούς συµβιβασµούς που καταρτίζονται ενώπιον 'Αρθρο 45
δικαστηρίου κατά τη διάρκεια δίκης, µετά την έναρξη της ισχύος
του. 1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2. 'Οταν γίνεται παραποµπή σ' αυτή την παράγραφο εφαρµό-
ζονται τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.2. Αποφάσεις που εκδίδονται µετά την έναρξη ισχύος του

παρόντος κανονισµού κατόπιν αγωγής που έχει ασκηθεί πριν από
3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.την ηµεροµηνία αυτή, αναγνωρίζονται και εκτελούνται σύµφωνα

µε τις διατάξεις του κεφαλαίου ΙΙΙ, αν η διεθνής δικαιοδοσία
βασίστηκε σε κανόνες σύµφωνους µε τις διατάξεις του κεφαλαίου 'Αρθρο 46
ΙΙ του παρόντος κανονισµού ή µε τις διατάξεις σύµβασης η οποία,
κατά την ηµεροµηνία ασκήσεως της αγωγής, ίσχυε µεταξύ του 'Εναρξη ισχύος
κράτους µέλους προελεύσεως και του κράτους µέλους αναγνω-
ρίσεως ή εκτελέσεως. Ο παρών κανονισµός θα τεθεί σε ισχύ την 1η Μαρτίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα στα κράτη
µέλη, σύµφωνα µε τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Βρυξέλλες, 29 Μαΐου 2000.

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

A. COSTA
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Τα κατά τόπον αρµόδια δικαστήρια ή αρχές, στις οποίες υποβάλλονται οι αιτήσεις του άρθρου 22 είναι:

— στο Βέλγιο στο «tribunal de Première Instance»/«rechtbank van eerste aanleg»/«erstinstanzliches Gericht»,

— στη Γερµανία:

— στην περιφέρεια του «Kammergericht»: (Berlin), στο «Familiengericht Pankow/Weissensee»,

— στις περιφέρειες των λοιπών «Oberlandesgerichte»: στο «Familiengericht» της έδρας του οικείου
«Oberlandesgericht»,

— στην Ελλάδα, στο Μονοµελές Πρωτοδικείο,

— στην Ισπανία, στο «Juzgado de Primera Instancia»,

— στη Γαλλία, στον πρόεδρο του «tribunal de Grande Instance»,

— στην Ιρλανδία, στο «High Court»,

— στην Ιταλία, στο «Corte d’appello»,

— στο Λουξεµβούργο, στον πρόεδρο του «Tribunal d’Arrondissement»,

— στις Κάτω Χώρες, στον πρόεδρο του «arrondissementsrechtbank»,

— στην Αυστρία, στο «Bezirksgericht»,

— στην Πορτογαλία, στο «Tribunal de Comarca» ή στο «Tribunal de famı́lia»,

— στη Φινλανδία, στο «käräjäoikeus»/«tingsrätt»,

— στη Σουηδία, στο «Svea hovrätt»,

— στο Ηνωµένο Βασίλειο:

α) στην Αγγλία και Ουαλία, στο «High Court of Justice»,

β) στη Σκωτία, στο «Court of Session»,

γ) στη Βόρειο Ιρλανδία, στο «High Court of Justice»,

δ) στο Γιβραλτάρ, στο «Supreme Court».
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Η προσφυγή που προβλέπεται στο άρθρο 26 ασκείται στα ακόλουθα δικαστήρια:

— στο Βέλγιο:

α) ο αιτών την κήρυξη εκτελεστότητας µπορεί να προσφύγει στο «cour d’appel» ή στο «hof van beroep»

β) ο διάδικος κατά του οποίου ζητείται η εκτέλεση µπορεί να προσφύγει στο «tribunal de première
instance»/«rechtbank van eerste aanleg»/«erstinstanzliches Gericht»,

— στη Γερµανία, στο «Oberlandesgericht»,

— στην Ελλάδα, στο «Εφετείο»,

— στην Ισπανία, στο «Audiencia Provincial»,

— στη Γαλλία, στο «Cour d’Αppel»,

— στην Ιρλανδία, στο «High Court»,

— στην Ιταλία, στο «Corte d’appello»,

— στο Λουξεµβούργο, στο «Cour d’appel»,

— στις Κάτω Χώρες:

α) αν ο αιτών ή ο εναγόµενος που εµφανίστηκε στο δικαστήριο ασκήσει την προσφυγή, στο «gerechtshof»,

β) αν ο εναγόµενος στον οποίο επετράπη να µην εµφανισθεί ασκήσει προσφυγή, στο «arrondissementsrechtbank»,

— στην Αυστρία, στο «Bezirksgericht»,

— στην Πορτογαλία, στο «Tribunal de Relação»,

— στη Φινλανδία, στο «hovioikeus»/«hovrätt»,

— στη Σουηδία, στο «Svea hovrätt»,

— στο Ηνωµένο Βασίλειο:

α) στην Αγγλία και Ουαλία, στο «High Court of Justice»,

β) στη Σκωτία, στο «Court of Session»,

γ) στη Βόρειο Ιρλανδία, στο «High Court of Justice»,

δ) στο Γιβραλτάρ, στο «Court of Αppeal».
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Οι προσφυγές που προβλέπονται στο άρθρο 27 µπορούν να ασκηθούν µόνο µε:

— στο Βέλγιο, την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, το Λουξεµβούργο και τις Κάτω Χώρες, αναίρεση,

— στη Γερµανία, «Rechtsbeschwerde»,

— στην Ιρλανδία, «προσφυγή επί νοµικού ζητήµατος» στο «Supreme Court»,

— στην Αυστρία, «Revisionsrekurs»,

— στην Πορτογαλία, «Recurso restrito à matéria de direito»,

— στη Φινλανδία, προσφυγή στο «korkein oikeus»/«högsta domstolen»,

— στη Σουηδία, προσφυγή στο «Högsta domstolen»,

— στο Ηνωµένο Βασίλειο, µία µόνον περαιτέρω προσφυγή επί νοµικού ζητήµατος.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Βεβαίωση που προβλέπεται στο άρθρο 33 σχετικά µε αποφάσεις σε υποθέσεις γαµικών διαφορών

1. Χώρα προέλευσης ——————————————————————————————————————

2. ∆ικαστήριο ή αρχή που εξέδωσε τη βεβαίωση

2.1. Ονοµατεπώνυµο —————————————————————————————————————

2.2. ∆ιεύθυνση ———————————————————————————————————————

2.3. Τηλ/Φαξ/Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο —————————————————————————————

3. Γάµος

3.1. Η σύζυγος

3.1.1. Ονοµατεπώνυµο ———————————————————————————————————

3.1.2. Χώρα και τόπος γεννήσεως ——————————————————————————————

3.1.3. Ηµεροµηνία γεννήσεως ————————————————————————————————

3.2. Ο σύζυγος

3.2.1. Ονοµατεπώνυµο ———————————————————————————————————

3.2.2. Χώρα και τόπος γεννήσεως ——————————————————————————————

3.2.3. Ηµεροµηνία γεννήσεως ————————————————————————————————

3.3. Χώρα, τόπος (εάν είναι γνωστός) και ηµεροµηνία γάµου

3.3.1. Χώρα του γάµου ——————————————————————————————————

3.3.2. Τόπος του γάµου (όπου είναι γνωστός) ——————————————————————————

3.3.3. Ηµεροµηνία του γάµου ————————————————————————————————

4. ∆ικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση

4.1. 'Ονοµα δικαστηρίου ———————————————————————————————————

4.2. Τόπος δικαστηρίου ————————————————————————————————————

5. Απόφαση

5.1. Ηµεροµηνία ——————————————————————————————————————
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5.2. Αριθµός αναφοράς ————————————————————————————————————

5.3. Είδος απόφασης

5.3.1. ∆ιαζύγιο

5.3.2. Ακύρωση γάµου

5.3.3. ∆ικαστικός χωρισµός

5.4. Εκδόθηκε η απόφαση κατ' ερηµοδικία;

5.4.1. 'Οχι

5.4.2. Ναι (1)

6. Ονοµατεπώνυµο διαδίκων στους οποίους παρασχέθηκε δικαστική αρωγή —————————————————

7. Υπόκειται η απόφαση σε περαιτέρω ένδικα µέσα στο κράτος µέλος προέλευσης;

7.1. 'Οχι

7.2. Ναι

8. Ηµεροµηνία κατά την οποία παράγει έννοµα αποτελέσµατα, στο κράτος µέλος όπου εκδόθηκε η απόφαση

8.1. Το διαζύγιο ——————————————————————————————————————

8.2. Ο δικαστικός χωρισµός ——————————————————————————————————

(τόπος) ——————— , (ηµεροµηνία) ——————— Υπογραφή ή/και σφραγίδα

(1) Πρέπει να επισυνάπτονται τα έγγραφα που προβλέπονται στο άρθρο 32 παράγραφος 2.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Βεβαίωση που προβλέπεται στο άρθρο 33 σχετικά µε αποφάσεις σε υποθέσεις γονικής µέριµνας

1. Χώρα προέλευσης ——————————————————————————————————————

2. ∆ικαστήριο ή αρχή που εξέδωσε τη βεβαίωση

2.1. Ονοµατεπώνυµο —————————————————————————————————————

2.2. ∆ιεύθυνση ———————————————————————————————————————

2.3. Τηλ/Φαξ/Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο —————————————————————————————

3. Γονείς

3.1. Η µητέρα

3.1.1. Ονοµατεπώνυµο ———————————————————————————————————

3.1.2. Ηµεροµηνία και τόπος γεννήσεως ————————————————————————————

3.2. Ο πατέρας

3.2.1. Ονοµατεπώνυµο ———————————————————————————————————

3.2.2. Ηµεροµηνία και τόπος γεννήσεως ————————————————————————————

4. ∆ικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση

4.1. 'Ονοµα δικαστηρίου ———————————————————————————————————

4.2. Τόπος δικαστηρίου ————————————————————————————————————

5. Απόφαση

5.1. Ηµεροµηνία ——————————————————————————————————————

5.2. Αριθµός αναφοράς ————————————————————————————————————

5.3. Εκδόθηκε η απόφαση κατ' ερηµοδικία;

5.3.1. 'Οχι

5.3.2. Ναι (1)

(1) Πρέπει να επισυνάπτονται τα έγγραφα που προβλέπονται στο άρθρο 32 παράγραφος 2.
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6. Τέκνα που καλύπτονται από την απόφαση (1)

6.1. Ονοµατεπώνυµο και ηµεροµηνία γεννήσεως ——————————————————————————

6.2. Ονοµατεπώνυµο και ηµεροµηνία γεννήσεως ——————————————————————————

6.3. Ονοµατεπώνυµο και ηµεροµηνία γεννήσεως ——————————————————————————

6.4. Ονοµατεπώνυµο και ηµεροµηνία γεννήσεως ——————————————————————————

7. Ονοµατεπώνυµο διαδίκων στους οποίους παρασχέθηκε δικαστική αρωγή —————————————————

8. Βεβαίωση εκτελεστότητας και επίδοση

8.1. Είναι η απόφαση εκτελεστή σύµφωνα µε το δίκαιο του κράτους µέλους προέλευσης;

8.1.1. Ναι

8.1.2. 'Οχι

8.2. Επιδόθηκε η απόφαση στο διάδικο κατά του οποίου ζητείται η εκτέλεση;

8.2.1. Ναι

8.2.1.1. Ονοµατεπώνυµο του διαδίκου ———————————————————————————

8.2.1.2. Ηµεροµηνία επίδοσης ———————————————————————————————

8.2.2. 'Οχι

(τόπος) ———————— , (ηµεροµηνία) ————————— Υπογραφή ή/και σφραγίδα

(1) Εάν καλύπτονται περισσότερα από τέσσερα τέκνα, να χρησιµοποιηθεί δεύτερο έντυπο.
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MIGUEL VIRGÓS

Ο κ. Miguel Virgós (πτυχιούχος νοµικής του Πανεπιστηµίου του Οβιέδο της 
Ισπανίας το 1978, διδάκτωρ νοµικής του Πανεπιστηµίου της Μπολόνιας το 
1981, κάτοχος τίτλου LL.M. του Columbia University της Νέας Υόρκης το 
1982) είναι καθηγητής της Νοµικής Σχολής του Αυτονόµου Πανεπιστηµίου 
της Μαδρίτης και νοµικός σύµβουλος. Είναι επίσης µέλος του Τµήµατος 
Εµπορικού Δικαίου της Ισπανικής Νοµικής Επιτροπής. Κύριο θέµα των 
ενδιαφερόντων του είναι οι διεθνείς, επιχειρηµατικές συµβάσεις, περι-
λαµβανοµένων των συγκρούσεων δικαίου, της διεθνούς εκδίκασης υπο-
θέσεων και της διεθνούς διαιτησίας. Συµµετείχε ως πραγµατογνώµονας 
της ισπανικής αντιπροσωπείας στην οµάδα εργασίας για τη σύµβαση της 
ΕΚ του 1995 για τις διαδικασίες αφερεγγυότητας, διορίστηκε δε επίσηµος 
εισηγητής της σύµβασης µαζί µε τον κ. E. Schmit του Λουξεµβούργου. 
Μεταξύ των σχετικών µε το θέµα δηµοσιεύσεών του βλέπε: Virgós/
Garcimartín, Σχολιασµός του ευρωπαϊκού κανονισµού αφερεγγυότητας, 
Μαδρίτη 2003 (αγγλική απόδοση, 2004).
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Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1346/2000 του Συµβουλίου της 29ης Μαΐου 
2000 περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας

1. Εισαγωγή

1. Η κοινοτική νοµοθετική δραστηριότητα σχετικά µε την αφερεγγυότητα 
κατέληξε, στον τοµέα της συνεργασίας µε διασυνοριακές συνέπειες, στην 
έκδοση ενός κανονισµού περί διαδικασιών αφερεγγυότητας και δύο 
οδηγιών οι οποίες αφορούν την εξυγίανση και εκκαθάριση ασφαλιστικών 
εταιρειών και πιστωτικών ιδρυµάτων. Αν και καθένα από αυτά τα 
νοµοθετήµατα έχει διαφορετική νοµική βάση (µόνο το πρώτο βασίζεται 
στο άρθρο 65 της συνθήκης ΕΚ), αποτελούν και τα τρία κανόνες του 
ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. Στόχος τους δεν είναι να συστήσουν ένα 
ευρωπαϊκό πτωχευτικό δίκαιο. Αφετηρία είναι ο σεβασµός του ουσιαστικού 
δικαίου: κάθε χώρα διατηρεί το πτωχευτικό της δίκαιο. Τα εν λόγω 
κοινοτικά νοµοθετήµατα ρυθµίζουν τις διασυνοριακές πλευρές των 
εθνικών διαδικασιών: ποιο εθνικό δικαστήριο ή ποια εθνική αρχή έχει 
αρµοδιότητα να αρχίσει µια πτωχευτική διαδικασία ή να επιλύσει ένα 
συγκεκριµένο ζήτηµα σχετικό µε πτώχευση, ποιο εθνικό δίκαιο εφαρ-
µόζεται σε αυτή τη διαδικασία ή σε αυτό το ζήτηµα, ποια αποτελέ- 
σµατα παράγει µια πτωχευτική διαδικασία σε άλλα κράτη κ.λπ.

2.  Κεντρικό νοµοθετικό κείµενο του συστήµατος είναι ο κανονισµός (ΕΚ) 
αριθ. 1346/2000 της 29ης Μαΐου 2000 περί διαδικασιών αφερεγγυότητας. Ο 
κανονισµός αυτός αποτελεί τον γενικό κανόνα που εφαρµόζεται στην 
αφερεγγυότητα κάθε προσώπου, φυσικού ή νοµικού, εξαιρουµένων των 
ασφαλιστικών εταιρειών, των πιστωτικών ιδρυµάτων ή των επιχειρήσεων 
επενδύσεων (άρθρο 1 παράγραφος 2). Ο λόγος αυτής της εξαίρεσης είναι 
ότι τα νοµικά αυτά πρόσωπα κατά κανόνα υπόκεινται σε ειδικά καθεστώ-
τα εποπτικού ελέγχου, δυνάµει των οποίων οι εθνικές ελεγκτικές αρχές 
διαθέτουν ευρεία αρµοδιότητα παρέµβασης. Οι ιδιοµορφίες αυτές 
απαιτούν ειδικές ρυθµίσεις. Ώς τώρα έχουν εκδοθεί δύο οδηγίες, η οδηγία 
2001/17/ΕΚ της 19ης Ιανουαρίου 2001 περί εξυγίανσης και εκκαθάρισης των 
ασφαλιστικών εταιρειών και η οδηγία 2001/24/ΕΚ της 4ης Απριλίου 2001 
περί εξυγίανσης και εκκαθάρισης των πιστωτικών ιδρυµάτων. Μετά από 
αυτές θα πρέπει να ακολουθήσει µια οδηγία περί των επιχειρήσεων 
επενδύσεων.

3. Παράλληλα, τέλος, µε αυτούς τους κανόνες που ρυθµίζουν γενικά τη 
διαδικασία της αφερεγγυότητας, υπάρχουν κοινοτικά νοµοθετικά κείµενα 
που θίγουν επιµέρους προβλήµατα που έχουν σχέση µε την αφερεγγυότητα. 
Ιδιαίτερη σηµασία έχουν η οδηγία 98/26/ΕΚ της 19ης Μαΐου 1998 περί του 
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αµετακλήτου του διακανονισµού στα συστήµατα πληρωµών και στα 
συστήµατα διακανονισµού αξιογράφων (άρθρα 6-9) και η οδηγία 2002/47/
ΕΚ της 6ης Ιουνίου 2002 περί των συµφωνιών παροχής χρηµατοοικονοµικής 
ασφάλειας, ένας από τους κύριους στόχους της οποίας είναι η προστασία 
των πιστωτών υπέρ των οποίων ισχύει µια χρηµατοοικονοµική ασφάλεια 
από τους κινδύνους αφερεγγυότητας του οφειλέτη (άρθρο 8).

2. Προέλευση

4. Ο κανονισµός περί διαδικασιών αφερεγγυότητας προέρχεται άµεσα από 
τη σύµβαση των Βρυξελλών του 1995 περί διαδικασιών αφερεγγυότητας, 
που ουδέποτε ετέθη σε ισχύ. Η σύµβαση αυτή συνοδευόταν από µια 
επεξηγηµατική έκθεση η οποία, µολονότι επίσης απετέλεσε αντικείµενο 
διαπραγµάτευσης των κρατών µελών, ουδέποτε συµφωνήθηκε. Σκοπός 
της έκθεσης ήταν να παρασχεθούν στους ερµηνευτές στοιχεία για την 
εκπόνηση και την αιτιολόγηση κάθε κανόνα της σύµβασης. Ο κανονισµός 
επαναλαµβάνει σχεδόν χωρίς καµία µεταβολή τους περισσότερους από 
τους κανόνες της σύµβασης, οπότε, κατά συνέπεια, η προαναφερθείσα 
έκθεση µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως συµπληρωµατικός παράγων κατά 
την ερµηνεία του κανονισµού. Η έκθεση φέρει τον κωδικό 6500/1/96  
REV 1, DRS 8 (CFC) του Συµβουλίου της ΕΕ.

3. Στόχοι

5.  Για την καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς απαιτείται οι διασυ-
νοριακές διαδικασίες αφερεγγυότητας να διεξάγονται αποτελεσµατικά 
και αποδοτικά. Προς τούτο, ο κανονισµός περί διαδικασιών αφερεγγυ-
ότητας επιδιώκει τρεις γενικούς στόχους:

α) να εξαλειφθεί η αβεβαιότητα που προέρχεται από την ποικιλία των 
νοµοθεσιών των κρατών µελών, µέσω της θέσπισης ενός ενιαίου 
καθεστώτος ιδιωτικού διεθνούς δικαίου·

β) να προωθηθεί η αποτελεσµατικότητα, µε την αποδοχή λύσεων απλών 

και εύκολης εφαρµογής στην πράξη·

γ) να τεθούν εκτός του κοινοτικού πλαισίου διαφορές µεταχείρισης που 
έχουν σχέση µε τον τόπο όπου ευρίσκεται ο πιστωτής ή µε την 
προέλευση των οφειλών.
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4. Το κανονιστικό πρότυπο

6. Οι ρυθµίσεις των διεθνών πτωχεύσεων µελετώνται συνήθως µε την 
αντιπαράθεση δύο κανονιστικών προτύπων: του εδαφικού προτύπου και 
του παγκοσµίου προτύπου. Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1346/2000 περί 
διαδικασιών αφερεγγυότητας ακολουθεί ένα πρότυπο ενδιάµεσο ή, 
άλλως, «µετριασµένης παγκοσµιότητας». Την ίδια επιλογή ακολουθεί και ο 
νόµος-πρότυπο της Επιτροπής των Ηνωµένων Εθνών για το Εµπορικό 
∆ίκαιο (Uncitral) περί διασυνοριακής αφερεγγυότητας που αποτελεί ως 
προς το προκείµενο θέµα διεθνές υπόδειγµα. Αφετηρία είναι το παγκόσµιο 
πρότυπο, καθόσον επιτρέπει την έναρξη µιας διαδικασίας αφερεγγυότητας 
στο κράτος όπου ο οφειλέτης έχει το κέντρο των κυρίων συµφερόντων 
του, της προσδίδει δε παγκόσµια εµβέλεια τόσο ως προς τα περιουσιακά 
στοιχεία που περιλαµβάνει όσο και ως προς τους πιστωτές που αφορά. 
Κατ’ αρχήν, όλα τα περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται σε αυτή τη διαδικασία, 
οπουδήποτε και αν ευρίσκονται, σε αυτήν δε µπορούν να αναγγελθούν 
όλοι οι πιστωτές του οφειλέτη. Επιπλέον, το πρότυπο αυτό προέρχεται 
από την εφαρµογή ενός ενιαίου δικαίου, του δικαίου του κράτους έναρξης 
της διαδικασίας (lex fori concursus principalis), τόσο ως προς τις 
διαδικαστικές όσο και ως προς τις ουσιαστικές πτυχές της αφερεγγυότητας. 
Από αυτή τη βάση, θεσπίζεται µια σειρά κανόνων που µετριάζουν την 
παγκοσµιότητα του προτύπου. Κατά βάση, οι κανόνες αυτοί είναι δύο 
ειδών. Αφενός κανόνες σύγκρουσης δικαίου, σκοπός των οποίων είναι η 
θέσπιση εξαιρέσεων από τη γενική εφαρµογή του δικαίου του κράτους της 
έναρξης της διαδικασίας, ώστε ορισµένες θέσεις ή δικαιώµατα να µην 
υπάγονται στο δίκαιο που διέπει την πτώχευση, αλλά σε κάποιο άλλο 
εθνικό δίκαιο. Αφετέρου κανόνες στόχος των οποίων είναι να καταστεί 
δυνατή η έναρξη τοπικών διαδικασιών, δηλαδή διαδικασιών αφε-
ρεγγυότητας η εµβέλεια των οποίων περιορίζεται στα περιουσιακά 
στοιχεία του οφειλέτη που ευρίσκονται στο κράτος που τις αρχίζει. Η 
δυνατότητα αυτή εξαρτάται από µια σειρά προαπαιτήσεων ώστε να µην 
υπονοµευθεί ο βασικός κανόνας (δηλαδή η παγκοσµιότητα της πτώ-
χευσης). Οι τοπικές διαδικασίες, λοιπόν, είναι δυνατόν να αρχίσουν µό- 
νον εκεί όπου ο οφειλέτης έχει εγκατάσταση, στην αναγγελία γίνονται 
δεκτοί όχι µόνον οι τοπικοί οφειλέτες, η δε κινηθείσα διαδικασία υπόκειται 
σε κανόνες συντονισµού µε την κύρια διαδικασία.

5. Κατά τόπον εφαρµογή

7. Ο κανονισµός εφαρµόζεται µόνο στις διαδικασίες αφερεγγυότητας που 
αρχίζουν µέσα σε κράτος µέλος και αφορούν οφειλέτη, οποιασδήποτε 
ιθαγενείας, το κέντρο των κυρίων συµφερόντων του οποίου ευρίσκεται σε 
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κράτος µέλος. Επίσης, διέπει µόνον τις διακοινοτικές πτυχές αυτών των 
διαδικασιών (δηλαδή τις επιπτώσεις τους έναντι του δικαίου άλλων 
κρατών µελών), µε µόνη εξαίρεση τη διεθνή αρµοδιότητα, η οποία κατ’ 
ανάγκη ενεργεί έναντι τρίτων κρατών για να εξασφαλιστεί η 
παγκοσµιότητα του κανονιστικού προτύπου που έχει γίνει δεκτό. Για τις 
διαδικασίες αφερεγγυότητας που δεν υπάγονται στον κανονισµό ή για τις 
πτυχές τους που δεν ρυθµίζονται από αυτόν, ισχύουν οι κανόνες του 
ιδιωτικού διεθνούς δικαίου κάθε κράτους.

 Επιπλέον, επισηµαίνεται ότι, δυνάµει του άρθρου 69 της συνθήκης ΕΚ, η 
∆ανία δεν συµµετέσχε στην έκδοση του κανονισµού και κατά συνέπεια, 
εφόσον δεν µεταβάλει τη θέση της, δεν δεσµεύεται από αυτόν (βλέπε 
αιτιολογική παράγραφο 33). Για τα λοιπά κράτη µέλη η ∆ανία πρέπει να 
θεωρείται, προς το παρόν, τρίτο κράτος.

6. Πεδίο καθ΄ ύλην εφαρµογής  
του κανονισµού

8. Ο κανονισµός εφαρµόζεται στις διαδικασίες αφερεγγυότητας, τόσο 
εξυγίανσης όσο και εκκαθάρισης, που πληρούν τις εξής τέσσερις 
προϋποθέσεις:

α)  απαιτείται να πρόκειται για συλλογική διαδικασία·

β) να βασίζεται στην αφερεγγυότητα του οφειλέτη. Ο κανονισµός δεν 
ορίζει σαφώς αυτή την κατάσταση. Ο ακριβής καθορισµός των όρων 
που την συνιστούν θεσπίζονται από το εθνικό δίκαιο·

γ) να συνεπάγεται την πτωχευτική απαλλοτρίωση, ολική ή µερική, του 
οφειλέτη, ήτοι τη µεταβίβαση σε άλλο πρόσωπο των εξουσιών 
διαχείρισης και διάθεσης όλης ή µέρους της περιουσίας του ή τον 
περιορισµό των εν λόγω εξουσιών, µέσω της παρέµβασης και του 
ελέγχου των πράξεών του. Η νοµική φύση αυτής της απαλλοτρίωσης, 
όπως προβλέπεται από το εφαρµοστέο εθνικό δίκαιο, δεν έχει 
σηµασία·

δ) να προβλέπεται ο διορισµός συνδίκου ή αναλόγου αρµοδίου (βλέ- 
πε άρθρο 1 παράγραφος 1 του κανονισµού). Η τελευταία αυτή 
προϋπόθεση είναι συνέπεια της προηγουµένης: η πτωχευτική 
απαλλοτρίωση πρέπει να συνεπάγεται το διορισµό συνδίκου. Ο 
κανονισµός χρησιµοποιεί µια ευρύτατη έννοια του «συνδίκου»: κάθε 
πρόσωπο ή όργανο, τα καθήκοντα του οποίου συνίστανται στη 
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διοίκηση ή εκκαθάριση της πτωχευτικής περιουσίας ή στην επίβλεψη 
της διαχείρισης των υποθέσεων του οφειλέτη [άρθρο 2 παράγραφος 2 
στοιχείο β)].

9. Παρά ταύτα, για να εφαρµοστεί ο κανονισµός, δεν αρκεί να πληροί γενικά 
µια εθνική διαδικασία αυτές τις τέσσερις προϋποθέσεις. Τα στοιχεία α) και 
γ) του άρθρου 2 απαιτούν να περιλαµβάνεται ρητώς η εκάστοτε διαδικασία 
στα παραρτήµατα Α και Β του κανονισµού. Άπαξ όµως ένας κανονισµός 
περιληφθεί στα παραρτήµατα αυτά, δεν ελέγχεται πλέον αν πληροί τις 
προαναφερθείσες προϋποθέσεις· αρκεί το ότι έχει περιληφθεί στον 
κατάλογο των εθνικών διαδικασιών ώστε να εφαρµόζεται σε αυτήν ο 
κανονισµός.

7. Υποκειµενικό πεδίο εφαρµογής

10. Ο κανονισµός δεν θεσπίζει περιορισµούς βασιζόµενους στη φύση του 
οφειλέτη. Περιλαµβάνει φυσικά και νοµικά πρόσωπα, οποιαδήποτε 
εταιρική ή άλλη συλλογική µορφή και αν έχουν λάβει, νοµικές οντότητες 
χωρίς νοµική προσωπικότητα, καθώς και διακεκριµένες περιουσίες, αρκεί 
σύµφωνα µε το εφαρµοστέο εθνικό δίκαιο να είναι δυνατόν να αποτελέσουν 
παθητικό υποκείµενο διαδικασίας αφερεγγυότητας. Ο κανονισµός, 
επιπλέον, εφαρµόζεται ανεξάρτητα από την προσωπική κατάσταση του 
οφειλέτη, εµπόρου η µη εµπόρου, επιτηδευµατία ή καταναλωτή κ.λπ.

11. Ο κανονισµός αποκλείει από το πεδίο εφαρµογής του τα πιστωτικά 
ιδρύµατα, τις ασφαλιστικές εταιρείες και τις επιχειρήσεις επενδύσεων οι 
οποίες παρέχουν υπηρεσίες που συνεπάγονται την κατοχή κεφαλαίων ή 
χρεογράφων τρίτων, και τους οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων. Τα 
νοµικά αυτά πρόσωπα διέπονται από ειδικούς κανόνες (βλέπε εισαγωγή).

8. Η κύρια διαδικασία

12. Σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του κανονισµού, αρµόδια για 
την έναρξη της διαδικασίας αφερεγγυότητας είναι τα δικαστήρια του 
κράτους µέλους στο οποίο ευρίσκεται το κέντρο των κύριων συµφερόντων 
του οφειλέτη. Η διαδικασία αυτή καλείται «κύρια διαδικασία», έχει δε 
παγκόσµια εµβέλεια. Αυτό σηµαίνει ότι υπάρχει η πρόθεση να καλύψει 
όλα τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη και όλους τους πιστωτές 
οπουδήποτε και αν ευρίσκονται, σε βάση παγκόσµια και όχι µόνον 
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κοινοτική. Επισηµαίνεται ότι ο κανονισµός δεν περιορίζει τη διεθνή 
αρµοδιότητα των δικαστηρίων του κέντρου των κυρίων συµφερόντων στα 
ευρωπαϊκά πλαίσια, ούτε αφήνει το ζήτηµα αυτό στα εθνικά δίκαια. 
Φυσικά ο κανονισµός µπορεί να εγγυηθεί την παγκόσµια εµβέλεια µόνο 
µέσα στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Έξω από την Κοινότητα η 
παγκόσµια αυτή εµβέλεια εξαρτάται από το αν υπάρχει συνθήκη µε το 
κράτος ή τα κράτη περί των οποίων πρόκειται ή από το αν τα νοµικά 
συστήµατα αυτού του κράτους ή αυτών των κρατών την αποδέχονται.

13. Το κέντρο των κυρίων συµφερόντων είναι µια έννοια αυτόνοµη· είναι 
δηλαδή µια έννοια που ανήκει στον κανονισµό και που έχει νόηµα ενιαίο 
και ανεξάρτητο από τα εθνικά δίκαια. Για να διευκολύνει την ερµηνεία και 
εφαρµογή της ο κανονισµός: α) τη συνοδεύει µε έναν ορισµό, που 
προσφέρει µία έννοια ενιαία για όλα τα κράτη µέλη και θέτει τις βάσεις για 
το σχηµατισµό του (βλέπε αιτιολογική παράγραφο 13 του κανονισµού): ως 
κέντρο των κυρίων συµφερόντων εννοείται ο τόπος όπου ο οφειλέτης 
ασκεί συνήθως τη διοίκηση των συµφερόντων του και, συνεπώς, είναι 
τόπος αναγνωρίσιµος από τους τρίτους· β) θεσπίζει ένα τεκµήριο 
(παράγραφος 1 του άρθρου 3) το οποίο απλουστεύει την εφαρµογή του 
κανόνα: στην περίπτωση των εταιρειών και των νοµικών προσώπων 
τεκµαίρεται ότι κέντρο των κυρίων συµφερόντων τους είναι, εκτός αν 
αποδειχθεί άλλως, ο τόπος της εταιρικής τους έδρας (registered office).

 Ο κανονισµός ορίζει µόνον τη διεθνή δικαστική αρµοδιότητα. Η κατά 
τόπον αρµοδιότητα, αντιθέτως, ορίζεται από το δίκαιο κάθε κράτους 
µέλους.

14. Ο έλεγχος της αρµοδιότητας πρέπει να γίνεται αυτεπαγγέλτως. Άπαξ 
εκδοθεί µια πρώτη απόφαση έναρξης µιας κύριας διαδικασίας σε ένα 
κράτος µέλος, η οποία βασίζεται στο ότι ο τόπος του κέντρου των κυρίων 
συµφερόντων του οφειλέτη ευρίσκεται µέσα στο έδαφός του, τα 
δικαστήρια των λοιπών κρατών υποχρεούνται να την αναγνωρίσουν χωρίς 
να µπορούν να ελέγξουν την αρµοδιότητα του πρώτου δικαστηρίου· 
υποχρεούνται δηλαδή να παραδεχθούν αυτήν την κήρυξη αρµοδιότητας. 
Αν κάποιος ενδιαφερόµενος διαφωνεί µε την αρµοδιότητα αυτήν, διότι 
κρίνει ότι το κέντρο των κυρίων συµφερόντων ευρίσκεται σε άλλο κράτος, 
οφείλει να προσβάλει την αρµοδιότητα ενώπιον των ίδιων δικαστηρίων 
του πρώτου κράτους, έχει δε τη δυνατότητα να προσφύγει, προδικαστικώς, 
στο ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
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9. Η τοπική διαδικασία αφερεγγυότητας

15. Σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 3, όταν το κέντρο των κυρίων 
συµφερόντων του οφειλέτη ευρίσκεται στο έδαφος ενός κράτους µέλους, 
τα δικαστήρια άλλου κράτους µέλους είναι αρµόδια για την έναρξη 
διαδικασίας αφερεγγυότητας κατά του εν λόγω οφειλέτη µόνον αν έχει 
εγκατάσταση στο έδαφος του άλλου αυτού κράτους. Τα αποτελέσµατα 
αυτών των διαδικασιών περιορίζονται στα περιουσιακά στοιχεία του 
οφειλέτη που ευρίσκονται στο έδαφος του άλλου αυτού κράτους µέλους.

16. Ο κανονισµός περί αφερεγγυότητας επιτρέπει την έναρξη τοπικών 
διαδικασιών τόσο προ όσο και µετά την έναρξη κύριας διαδικασίας (βλέπε 
παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 3). Οι προϋποθέσεις και η λειτουργία 
καθενός διακρίνονται.

17. Κάθε τοπική διαδικασία που αρχίζει µετά την κύρια διαδικασία έχει 
χαρακτήρα δευτερεύουσας διαδικασίας. Ο χαρακτηρισµός αυτός σηµαίνει 
ότι η τοπική διαδικασία υπόκειται σε κανόνες συντονισµού και ώς ένα 
βαθµό εξαρτάται από την κύρια διαδικασία. Οι τοπικές διαδικασίες είναι 
δυνατόν να έχουν δύο λειτουργίες. Η πρώτη είναι η προστασία τοπικών 
συµφερόντων ή συµφερόντων συνδεδεµένων µε τις πράξεις της 
εγκατάστασης. Η προστασία αυτή προέρχεται από το ότι, άπαξ αρχίσει η 
τοπική διαδικασία, τα αποτελέσµατα της αφερεγγυότητας δεν διέπονται 
από το δίκαιο του κράτους όπου ο οφειλέτης έχει το κέντρο των κύριων 
συµφερόντων του (και όπου έχει αρχίσει η κύρια διαδικασία), αλλά από το 
δίκαιο του κράτους όπου ευρίσκεται η εγκατάσταση, το οποίο είναι και το 
δίκαιο το πλησιέστερο προς εκείνους οι οποίοι απέκτησαν σχέση µε τον 
οφειλέτη µέσω αυτής της εγκατάστασης. Η δεύτερη είναι µια βοηθητική 
λειτουργία προς την κύρια διαδικασία. Μια τοπική διαδικασία είναι 
δυνατόν να χρησιµοποιηθεί για να διευκολυνθεί η διοίκηση και εκκαθάριση 
της περιουσίας του αφερέγγυου οφειλέτη όταν αυτή είναι πολύπλοκη ή 
όταν οι τοπικοί οφειλέτες είναι πολυάριθµοι. Οι δύο αυτές λειτουργίες 
εξηγούν γιατί οι δευτερεύουσες διαδικασίες που αρχίζουν µετά την κύρια 
διαδικασία µπορούν να είναι µόνον διαδικασίες εκκαθάρισης (παράγραφος 
3 του άρθρου 3).

18. Ακόµη και όταν δεν έχει αρχίσει κύρια διαδικασία, είναι δυνατόν να 
αρχίσει µια τοπική διαδικασία, η οποία, ελλείψει κύριας διαδικασίας µε την 
οποία θα έπρεπε να συντονιστεί, θα εξελιχθεί ως αυτόνοµη ή «ανεξάρτητη» 
διαδικασία. Ο κανονισµός αντιµετωπίζει µε κάποια δυσπιστία τη 
δυνατότητα να αρχίσουν ανεξάρτητες τοπικές διαδικασίες. Υπ’ αυτές τις 
συνθήκες δεν υπάρχει ακόµη κύρια διαδικασία, δεν υπάρχει δυνατότητα 
συντονισµού στα πλαίσια µιας κοινοτικής κεντρικής διαδικασίας, και, 
κατά συνέπεια, οι κίνδυνοι τους οποίους συνεπάγεται η έναρξη µιας 
τοπικής διαδικασίας είναι µεγαλύτεροι. Αυτό εξηγεί γιατί ο κανονισµός 
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δέχεται τη δυνατότητα έναρξης ανεξάρτητων τοπικών διαδικασιών µόνον 
ως µηχανισµό κάλυψης ορισµένων κενών προστασίας που είναι δυνατόν 
να προκύψουν µέσα σε ένα πρότυπο ενιαίας παγκόσµιας διαδικασίας. Γι’ 
αυτό δηλώνεται ότι οι ανεξάρτητες τοπικές διαδικασίες εκπληρώνουν µια 
ειδική αναπληρωµατική λειτουργία: χρησιµεύουν για να καλύπτεται η 
περίπτωση κατά την οποία δεν είναι δυνατόν να ζητηθεί η έναρξη µιας 
διαδικασίας αφερεγγυότητας κατ’ εφαρµογήν του lex fori concursus prin-
cipalis (του δικαίου του δικαστηρίου της κύριας πτώχευσης), ενώ 
αντιθέτως η διαδικασία θα µπορούσε να αρχίσει κατ’ εφαρµογήν του 
δικαίου του τόπου της εγκατάστασης. Η αναπληρωµατική αυτή λειτουργία 
των ανεξάρτητων τοπικών διαδικασιών εξηγεί γιατί µπορούν να έχουν ως 
περιεχόµενο τόσο την εκκαθάριση όσο και την εξυγίανση. Κατά τα λοιπά, 
ο κανονισµός επιτρέπει επίσης να ζητηθεί η άµεση έναρξη µιας τοπικής 
διαδικασίας πριν από την κύρια διαδικασία, για λόγους δικονοµικής 
οικονοµίας: σκοπός είναι να αποφευχθεί το ενδεχόµενο εκείνοι οι πιστωτές 
που θα νοµιµοποιούνταν να ζητήσουν µια δευτερεύουσα διαδικασία, αν 
άρχιζε η κύρια διαδικασία, να υποχρεωθούν να ζητήσουν πρώτα την 
έναρξη αυτής της κύριας διαδικασίας, εάν κανείς δεν την έχει ήδη ζητήσει, 
ώστε αµέσως µετά να καταθέσουν την αίτηση έναρξης της δευτερεύουσας 
διαδικασίας (βλέπε παράγραφο 4 του άρθρου 3).

 Αν µετά την έναρξη µιας ανεξάρτητης τοπικής διαδικασίας αρχίσει µια 
κύρια διαδικασία, η πρώτη µετατρέπεται σε δευτερεύουσα, ο δε κύριος 
σύνδικος µπορεί να ζητήσει τη µετατροπή της σε διαδικασία εκκαθάρισης 
(άρθρο 37).

19. Η έννοια της εγκατάστασης είναι έννοια αυτόνοµη, την οποία ορίζει ο ίδιος 
ο κανονισµός [στοιχείο η) του άρθρου 2]. Ο κανονισµός ως εγκατάσταση 
ορίζει κάθε τόπο όπου ο οφειλέτης ασκεί οιαδήποτε µη προσωρινή 
οικονοµική δραστηριότητα, στην οποία χρησιµοποιεί τον ανθρώπινο 
παράγοντα αλλά και περιουσιακά στοιχεία [στοιχείο η) του άρθρου 2]. Ο 
περιεχόµενος στον κανονισµό ορισµός είναι σχετικά ανοικτός, ξεκινά δε 
από τη σύζευξη δύο στοιχείων:

α) την ύπαρξη ενός οργανωµένου κέντρου οικονοµικών δραστηριοτήτων, 
και

β) έναν κάποιο βαθµό χρονικής διάρκειας.

20. Η αρµοδιότητα των δικαστηρίων αυτών είναι τοπική: αφορά µόνον τα 
περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη που ευρίσκονται στο έδαφος του 
οικείου κράτους µέλους (παράγραφος 2 του άρθρου 3). ∆εν έχει σηµασία 
αν τα στοιχεία αυτά έχουν ή όχι σύνδεσµο µε τις οικονοµικές 
δραστηριότητες της εγκατάστασης. Αυτός ο κανόνας περιορισµού της 
αρµοδιότητας ισχύει για κάθε τοπική διαδικασία, ανεξάρτητη ή 
δευτερεύουσα (παράγραφος 2 του άρθρου 3), αυτό δε αντανακλάται και 
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στα αποτελέσµατα που παράγει η διαδικασία, τα οποία επίσης περιορίζονται 
στα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, τα ευρισκόµενα στο έδαφος του 
οικείου κράτους µέλους (άρθρο 27).

 Μια ειδική εφαρµογή αυτού του κανόνα υπάρχει στη παράγραφο 2 του 
άρθρου 17 και στην παράγραφο 2 του άρθρου 34 του κανονισµού. Η 
πρώτη, που εφαρµόζεται τόσο στις ανεξάρτητες όσο και στις δευτερεύουσες 
τοπικές διαδικασίες, ορίζει ότι κάθε περιορισµός των δικαιωµάτων των 
οφειλετών, ιδιαιτέρως κάθε αναστολή πληρωµών ή άφεση χρέους, είναι 
δυνατόν να αντιταχθεί, όταν πρόκειται για περιουσιακά στοιχεία του 
οφειλέτη ευρισκόµενα σε άλλο κράτος µέλος, µόνον στους συ-
γκατατεθέντες πιστωτές. Η δεύτερη, η οποία εφαρµόζεται στις δευ-
τερεύουσες διαδικασίες που περατώνονται µε πτωχευτικό συµβιβασµό, 
σχέδιο εξυγίανσης ή άλλο ισοδύναµο µέτρο, απαιτεί τη συγκατάθεση 
όλων των ενδιαφεροµένων πιστωτών, ώστε ο εν λόγω συµβιβασµός να 
παράξει αποτελέσµατα επί των περιουσιακών στοιχείων που ευρίσκονται 
σε άλλο κράτος µέλος.

10. Το εφαρµοστέο δίκαιο

21. Ο κανονισµός δέχεται ως βάση την εφαρµογή του δικαίου του κράτους της 
έναρξης. Σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 4: δίκαιο εφαρµοστέο 
στη διαδικασία αφερεγγυότητας και στα αποτελέσµατά της είναι το δίκαιο 
του κράτους µέλους έναρξης της διαδικασίας κατωτέρω καλουµένου «κράτος 
έναρξης». Ο κανόνας αυτός ισχύει τόσο για τις κύριες διαδικασίες όσο και για 
τις τοπικές (βλέπε αιτιολογική παράγραφο 23 και άρθρο 28), πράγµα που 
σηµαίνει ότι οι κανόνες διεθνούς αρµοδιότητας των δικαστηρίων τελικά 
εκπληρώνουν µια διττή λειτουργία: καθορίζουν άµεσα το αρµόδιο δικαστήριο 
και, έµµεσα, το εφαρµοστέο δίκαιο. Η εφαρµογή, ως βασικός κανόνας, του 
δικαίου του κράτους έναρξης (lex concursus) αποτελεί µία από τις κύριες 
αρχές του συγκριτικού διεθνούς πτωχευτικού δικαίου.

22. Σύµφωνα µε το άρθρο 4, εφόσον ο κανονισµός δεν ορίζει άλλως, το δίκαιο 
του κράτους έναρξης (lex fori concursus) διέπει τη διαδικασία 
αφερεγγυότητας σε όλα της τα στάδια, έναρξη, διεξαγωγή και περάτωση. 
Περιλαµβάνονται οι όροι έναρξης της διαδικασίας και το ποιοι 
νοµιµοποιούνται να τη ζητήσουν, ο διορισµός διαχειριστών ή ελεγκτών, 
περιλαµβανοµένων των προσωρινών συνδίκων, ο προσδιορισµός της 
πτωχευτικής περιουσίας, η διοίκησή της, η εξέλεγξη και κατάταξη των 
πιστώσεων, η συµµετοχή των πιστωτών, οι µορφές περάτωσης, µέσω 
αναδιοργάνωσης ή εκκαθάρισης και κατανοµής κ.λπ. Η παράγραφος 2 του 
άρθρου 4 του κανονισµού περιέχει κατάλογο επιµέρους ζητηµάτων που 
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υπόκεινται στο δίκαιο του κράτους έναρξης. Ο κατάλογος αυτός δεν είναι 
αποκλειστικός. Σκοπός του είναι η διευκόλυνση της ερµηνείας του βασικού 
κανόνα που περιέχεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 και η επίλυση των 
ενδεχοµένων προβληµάτων χαρακτηρισµού που θα προέκυπταν κατά την 
εφαρµογή του. Σύµφωνα µε αυτή τη διάταξη, από το δίκαιο του κράτους 
έναρξης ρυθµίζονται, µεταξύ άλλων:

α) οι οφειλέτες που, ως εκ της ιδιότητάς τους, έχουν πτωχευτική 
ικανότητα·

β) η πτωχευτική και η µεταπτωχευτική περιουσία·

γ) οι εξουσίες του οφειλέτη και οι εξουσίες του συνδίκου·

δ) οι προϋποθέσεις συµψηφισµού·

ε) τα αποτελέσµατα της διαδικασίας αφερεγγυότητας επί των 
υφισταµένων συµβάσεων στις οποίες ο οφειλέτης είναι συµβαλλόµενο 
µέρος·

στ) τα αποτελέσµατα της διαδικασίας αφερεγγυότητας επί των ατοµικών 
διώξεων από πιστωτές, εκτός αν υφίσταται εκκρεµοδικία·

ζ) οι πτωχευτικές και οι µεταπτωχευτικές απαιτήσεις·

η) οι κανόνες αναγγελίας, εξέλεγξης και τελικής επαλήθευσης των 
πιστώσεων·

θ) οι κανόνες διανοµής του προϊόντος της ρευστοποιήσεως των 
περιουσιακών στοιχείων, η κατάταξη των απαιτήσεων και τα 
δικαιώµατα των πιστωτών οι οποίοι ικανοποιήθηκαν εν µέρει µετά την 
έναρξη της διαδικασίας αφερεγγυότητας, βάσει εµπραγµάτου 
δικαιώµατος ή διά συµψηφισµού·

ι) οι προϋποθέσεις και τα αποτελέσµατα της περατώσεως της διαδικασίας 
αφερεγγυότητας, ιδίως διά πτωχευτικού συµβιβασµού·

ια) τα δικαιώµατα των πιστωτών µετά την περάτωση της διαδικασίας 
αφερεγγυότητας·

ιβ) ο καταλογισµός των εξόδων και δαπανών της διαδικασίας αφε-
ρεγγυότητας·

ιγ)  οι κανόνες που άπτονται της ακυρότητας, ακυρωσίας ή του ανενεργού 
των επιβλαβών για όλους τους πιστωτές δικαιοπραξιών.
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11. Εξαιρέσεις από το δίκαιο του κράτους 
έναρξης

23. Τα άρθρα 5 και επόµενα του κανονισµού περιέχουν ειδικούς κανόνες 
που προβλέπουν εξαιρέσεις από την εφαρµογή του lex fori concursus. Η 
ύπαρξη των εξαιρέσεων αυτών από την εφαρµογή του lex fori concursus 
έχει, εν γένει, διπλή θεµελίωση: αφενός την προστασία των δικαιωµάτων 
που αποκτήθηκαν σε κράτος διάφορο του κράτους έναρξης της 
διαδικασίας απέναντι στην εφαρµογή ενός αλλοδαπού πτωχευτικού 
δικαίου· αφετέρου την ανάγκη να µειωθεί η πολυπλοκότητα των 
πτωχευτικών διαδικασιών (βλέπε αιτιολογική παράγραφο 11). Ο πρώτος 
λόγος είναι ουσιαστικής φύσεως. Η εφαρµογή ενός ενιαίου πτωχευτικού 
δικαίου σε όλες τις νοµικές σχέσεις του οφειλέτη αποτελεί καλό 
µηχανισµό υπέρ της συλλογικής δράσης. Παρά ταύτα, πρέπει να 
ληφθούν υπόψη όσα αυτό συνεπάγεται: η επέκταση των προβλεποµένων 
από το δίκαιο αυτό αποτελεσµάτων σε δικαιώµατα ή σχέσεις που είχαν 
σχηµατιστεί υπό άλλο εθνικό δίκαιο. Υπάρχει κατά συνέπεια µια 
συµφυής ένταση µεταξύ της θέσπισης ενός ενιαίου προτύπου για τη 
ρύθµιση της αφερεγγυότητας του οφειλέτη (που δικαιολογεί την 
εφαρµογή του lex fori concursus και της εισαγωγής ενός στοιχείου 
απρόβλεπτου και πρόσθετου κόστους στις συναλλαγές που συνάπτονται 
υπό άλλα νοµικά συστήµατα). Κατόπιν αυτών, οι εξαιρέσεις από την 
εφαρµογή του lex fori concursus είναι δυνατόν να εξηγηθούν µε λόγους 
νοµικής ασφάλειας και προστασίας προσδοκιών σε ορισµένα θέµατα ή 
πεδία ιδιαίτερα ευαίσθητα έναντι της παρεµβολής ενός διαφέροντος 
δικαίου. Παράδειγµα µπορεί να αποτελέσει το άρθρο 9 περί συστηµάτων 
πληρωµής των χρηµαταγορών. Παράλληλα µε το ουσιαστικό επιχείρηµα 
συντρέχει και ένα δικονοµικό επιχείρηµα. Οι δίκες µε αντικείµενο 
αφερεγγυότητα είναι σχετικά πολύπλοκες και δαπανηρές. Μια µείωση 
αυτού του κόστους µπορεί να λειτουργήσει υπέρ συγκεκριµένων 
πιστωτών, µπορεί όµως τελικά να είναι επωφελής για όλους, καθόσον 
µειώνεται το συνολικό κόστος της εκδίκασης. Όπως θα δούµε, ορισµένες 
εξαιρέσεις ή, τουλάχιστον, ορισµένες πλευρές τους, τις δικαιολογεί η 
ανάγκη να διευκολυνθούν οι διαδικασίες. Το άρθρο 5 του κανονισµού, 
που αφορά τα εµπράγµατα δικαιώµατα, αποτελεί καλό παράδειγµα. Η 
λύση που περιέχει δεν υιοθετήθηκε ως η καλύτερη από πλευράς 
αφηρηµένης νοµοθετικής πολιτικής, αλλά διότι αποτελούσε την 
καλύτερη ισορροπία µεταξύ της επίτευξης των επιδιωκόµενων στόχων 
νοµοθετικής πολιτικής και της απλότητας εφαρµογής των κανόνων. Ο 
περιορισµός της πρόσθετης πολυπλοκότητας των χειρισµών της 
αφερεγγυότητας του οφειλέτη ως προς τις διεθνείς πλευρές, όπως και η 
µείωση του κόστους που προκύπτει από αυτή τη συγκεκριµένη 
πολυπλοκότητα, συγκαταλέγονται στους θεσµικούς σκοπούς του 
κανονισµού.
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24. Ο κατάλογος των εξαιρέσεων έχει κλείσει, τα δε κράτη µέλη δεν µπορούν 
να τον διευρύνουν κατά την εφαρµογή του κανονισµού. Ο κανονισµός 
ορίζει ειδικούς κανόνες για τα εµπράγµατα δικαιώµατα τρίτων (άρθρο 5), 
το συµψηφισµό (άρθρο 6), τις επιφυλάξεις κυριότητας (άρθρο 7), τις 
συµβάσεις µε αντικείµενο ακίνητο (άρθρο 8), τα συστήµατα πληρωµής και 
τις χρηµαταγορές (άρθρο 9), τις συµβάσεις εργασίας (άρθρο 10), τα 
αποτελέσµατα επί των δικαιωµάτων που υπόκεινται σε καταχώρηση 
(άρθρο 11), τις επιβλαβείς πράξεις (άρθρο 13), την προστασία του 
αποκτώντος τρίτου (άρθρο 14) και τα αποτελέσµατα της διαδικασίας 
αφερεγγυότητας επί εκκρεµών δικών (άρθρο 15). Το άρθρο 12 περί 
κοινοτικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας και κοινοτικού σήµατος είναι 
µάλλον κανόνας δωσιδικίας.

12. Ενιαίοι κανόνες περί ενηµέρωσης  
των πιστωτών και αναγγελίας  
των απαιτήσεών τους

25. Ο κανονισµός θεσπίζει µια σειρά ενιαίων ουσιαστικών κανόνων που 
εκτοπίζουν τους αντίστοιχους εθνικούς κανόνες. Οι κανόνες αυτοί, 
συγκεκριµένα, αφορούν το δικαίωµα των πιστωτών να αναγγείλουν τις 
πιστώσεις τους γραπτώς —περιλαµβάνονται οι φορολογικές αρχές και οι 
οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης— (άρθρο 39)· την επιταγή να 
ενηµερώνονται οι γνωστοί πιστωτές µέσω της εξατοµικευµένης αποστολής 
σηµειώµατος µε συγκεκριµένο περιεχόµενο (άρθρο 40)· το περιεχόµενο 
της αναγγελίας πιστώσεων (άρθρο 41) και τις γλώσσες που πρέπει να 
χρησιµοποιούνται (άρθρο 42).

13. Αναγνώριση της διαδικασίας 
αφερεγγυότητας

26. Το παγκόσµιο πρότυπο, το οποίο ακολουθεί ο κανονισµός, συνεπάγεται 
ότι τα αποτελέσµατα της κύριας διαδικασίας εκτείνονται σε όλα τα κράτη 
µέλη. Ο κανονισµός περί αφερεγγυότητας εξασφαλίζει την απο-
τελεσµατικότητα αυτού του προτύπου διότι ορίζει ότι οι αποφάσεις  
που εκδίδονται κατά την κύρια διαδικασία πρέπει να αναγνωρίζονται και 
να εκτελούνται στα λοιπά κράτη µέλη. Η αναγνώριση αυτή έχει ως 
συµφυές όριο τις τοπικές διαδικασίες. Η έναρξη µιας τοπικής διαδικασίας 
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ενεργεί ως ασπίδα κατά των αποτελεσµάτων της κύριας διαδικασίας. Ως 
αντιστάθµισµα, ο κανονισµός προβλέπει κανόνες συντονισµού δια-
δικασιών οι οποίοι επιτρέπουν στην κύρια διαδικασία να ασκεί σηµα- 
ντική επιρροή στην τοπική διαδικασία (πράγµα που θα δούµε στο επόµενο 
κεφάλαιο).

27. Ο κανονισµός αντιµετωπίζει τη διαδικασία αφερεγγυότητας ως µια 
πολύπλοκη διαδικασία κατά τη διεξαγωγή της οποίας λαµβάνονται 
διαδοχικές αποφάσεις, καθεµία από τις οποίες φέρει τα αποτελέσµατά της. 
Για το λόγο αυτόν, το άρθρο 16 ρυθµίζει την κήρυξη της έναρξης 
διαδικασίας αφερεγγυότητας, η οποία είναι η βασική απόφαση, και τα 
τοπικά αποτελέσµατά της (βλέπε άρθρα 17, 18, 20 και 24), ενώ το άρθρο 25 
αφορά την αναγνώριση των διαδοχικών αποφάσεων που εκδίδονται κατά 
τη διεξαγωγή της διαδικασίας (π.χ. απόφαση που επιβεβαιώνει ένα 
συµψηφισµό) ή µε άµεση σχέση µε αυτήν (π.χ. απόφαση που ακυρώνει 
δικαιοπραξία επιβλαβή για τους πιστωτές), περιλαµβανοµένων των 
ασφαλιστικών µέτρων και της εκτέλεσής τους.

28. Το ακολουθούµενο από τον κανονισµό περί αφερεγγυότητας σύστηµα 
αναγνώρισης και εκτέλεσης µοιάζει αρκετά µε το πρότυπο αναγνώρισης 
που ορίζεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 44/2001 περί διεθνούς 
αρµοδιότητας και αναγνώρισης και εκτέλεσης διεθνών αποφάσεων που 
εκδίδονται επί αστικών και εµπορικών διαφορών.

29. Ο κανονισµός περί αφερεγγυότητας, λοιπόν, διακρίνει µεταξύ ανα-
γνώρισης και εκτέλεσης. Ενώ δε η αναγνώριση γίνεται αυτοµάτως, για  
την εκτέλεση απαιτείται προηγούµενος έλεγχος, µέσω µιας διαδικασίας 
που κηρύσσει την απόφαση εκτελεστή ή µιας καταχώρησης. Η αυτόµατη 
αναγνώριση σηµαίνει ότι οι αλλοδαπές αποφάσεις αναγνωρίζονται 
αυτοδικαίως, χωρίς να χρειάζεται καµία προηγούµενη διαδικασία 
αποδοχής στο δικαστήριο της απόφασης. Αρκεί να πληροί η απόφαση 
τους όρους που θέτει ο κανονισµός, ώστε άνευ ετέρου και αυτοδικαίως να 
αναγνωρίζεται σε όλα τα κράτη µέλη. Αυτό εξασφαλίζει ότι η διαδικασία 
αφερεγγυότητας παράγει αποτελέσµατα και εξοικονόµηση του κόστους 
και της χρονικής καθυστέρησης που απαιτεί µια δίκη αναγνώρισης. Η 
διαδικασία κήρυξης του εκτελεστού ή η καταγραφή δεν ρυθµίζεται ευθέως, 
αλλά ο κανονισµός παραπέµπει στο σύστηµα της σύµβασης των 
Βρυξελλών του 1968, που αντικαταστάθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 
44/2001 (βλέπε παράγραφο 2 του άρθρου 68 του εν λόγω κανονισµού).

30. Ο κανονισµός απλοποιεί κατά πολύ τους όρους που πρέπει να πληροί µια 
αλλοδαπή απόφαση για να υπαχθεί στο προβλεπόµενο από αυτόν 
σύστηµα αναγνώρισης και εκτέλεσης, καθώς δεν ελέγχεται η διεθνής 
αρµοδιότητα του κράτους από όπου αυτή προέρχεται, ούτε βεβαίως η 
ουσία της απόφασης. Επίσης, δεν χρειάζονται για την αναγνώριση σε άλλα 
κράτη ούτε η δηµοσίευση σε αυτά της κήρυξης της έναρξης ούτε η 
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καταχώρησή της στα εν λόγω κράτη. Συγκεκριµένα, για να αναγνωριστεί 
µια απόφαση απαιτείται µόνον:

α) να έχει εκδοθεί από τις αρχές κράτους µέλους, κατά την έννοια του 
εδαφίου δ) του άρθρου 2, το οποίο κράτος µέλος κηρύχθηκε αρµόδιο 
σύµφωνα µε το άρθρο 3·

β) να έχει εκδοθεί στα πλαίσια µιας από τις διαδικασίες αφερεγγυότητας 
που παρατίθενται στα παραρτήµατα του κανονισµού·

γ) να µην αντιβαίνει προς τη δηµόσια τάξη του κράτους µέλους όπου 
επιζητείται να αναγνωριστεί, όπως προβλέπεται από το άρθρο 16.

31. Υπ’ αυτό το σύστηµα, η απόφαση παράγει άµεσα αποτελέσµατα σε όλα τα 
κράτη µέλη. Παραδείγµατος χάριν η αναστολή των ατοµικών αγωγών των 
πιστωτών, η πτωχευτική απαλλοτρίωση του οφειλέτη και ο διορισµός του 
συνδίκου είναι αποτελέσµατα που εκτείνονται αυτόµατα στο έδαφος όλων 
αυτών των κρατών.

32. Ένα από τα κύρια αποτελέσµατα τα οποία συνεπάγεται η αναγνώριση µιας 
διαδικασίας αφερεγγυότητας που άρχισε στο εξωτερικό είναι η 
αναγνώριση του διορισµού του συνδίκου και των εξουσιών του. Αυτό 
επιχειρείται να εξασφαλιστεί µε το άρθρο 18. Το άρθρο αυτό διακρίνει 
ανάλογα µε το αν πρόκειται για κύρια διαδικασία ή για τοπική δια-
δικασία:

α) όταν πρόκειται για κύρια διαδικασία, ο σύνδικος µπορεί να ασκήσει 
στο έδαφος άλλου κράτους µέλους όλες τις εξουσίες που του 
ανατίθενται από το δίκαιο του κράτους όπου άρχισε η διαδικασία 
(παράγραφος 1 του άρθρου 18). Οπωσδήποτε, αποκλείεται η άσκηση 
εξαναγκασµού από το σύνδικο. Αν χρειάζεται να ασκηθεί εξαναγκασµός 
(π.χ. για να τεθούν τα περιουσιακά στοιχεία υπό τον έλεγχό του), ο 
σύνδικος οφείλει να προσφύγει στις τοπικές αρχές ώστε αυτές να τον 
επιβάλουν·

β) άλλως, όταν πρόκειται για τοπική διαδικασία, το να µπορεί ο σύνδικος 
να ασκεί τις εξουσίες του έξω από το κράτος έναρξης είναι κάτι το 
έκτακτο. Γι’ αυτή την περίπτωση, η παράγραφος 2 του άρθρου 18 ορίζει 
ότι ο σύνδικος θα µπορεί, εντός των άλλων κρατών µελών, να 
επικαλείται δικαστικώς ή εξωδίκως το ότι, µετά την έναρξη της 
διαδικασίας αφερεγγυότητας, κινητά περιουσιακά στοιχεία µετα-
φέρθηκαν από το κράτος έναρξης στο συγκεκριµένο άλλο κράτος 
µέλος. Μπορεί επίσης να ασκεί κάθε αγωγή πτωχευτικής ανάκλησης 
προς όφελος των πιστωτών, όπως τις αγωγές που προσβάλλουν µια 
πράξη επιζήµια, από εκείνες που προβλέπει το άρθρο 13.
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33. Τα όρια της αναγνώρισης είναι δύο κατηγοριών. Το πρώτο όριο το 
αποτελούν οι τοπικές διαδικασίες. Η έναρξη µιας τοπικής διαδικασίας 
ανακόπτει την αναγνώριση των αποτελεσµάτων της κύριας διαδικασίας. 
Η τοπική διαδικασία υπόκειται, εποµένως, σε ειδικούς κανόνες 
συντονισµού µε την κύρια διαδικασία, οι οποίοι δίδουν στο σύνδικο της 
κύριας διαδικασίας τη δυνατότητα να ασκήσει, ώς ένα βαθµό, επιρροή 
στην τοπική διαδικασία. Το δεύτερο όριο προέρχεται από τη δηµόσια 
τάξη. Σε σχέση µε το δεύτερο αυτό όριο έχουν σηµασία δύο κανόνες. Ο 
πρώτος, τον οποίο προβλέπει ρητώς ο κανονισµός, είναι ότι η απόφαση 
έναρξης διαδικασίας αναγνωρίζεται και αν ακόµη ο οφειλέτης δεν θα 
µπορούσε να αποτελέσει παθητικό υποκείµενο διαδικασίας αφερεγ-
γυότητας σύµφωνα µε το δίκαιο άλλου οικείου κράτους µέλους (δεύ- 
τερη περίοδος της παραγράφου 1 του άρθρου 16). Ο δεύτερος κανόνας 
είναι ότι ο κανονισµός δεν επιβάλλει καµία υποχρέωση αναγνώρισης 
αποφάσεων που θίγουν την ατοµική ελευθερία ή το ταχυδροµικό απόρρητο 
(παράγραφος 3 του άρθρου 25).

14. Συντονισµός διαδικασιών

34. Ο κανονισµός περί αφερεγγυότητας επιτρέπει να αρχίσουν για τον ίδιο 
οφειλέτη διαδικασίες αφερεγγυότητας σε δύο ή και περισσότερα κράτη 
µέλη. Είδαµε ώς τώρα ότι η διαδικασία που θα αρχίσει στο κράτος όπου ο 
οφειλέτης έχει το κέντρο των κυρίων συµφερόντων του έχει παγκόσµια 
εµβέλεια και ότι κάθε άλλη διαδικασία που µπορεί να αρχίσει σε κράτος 
µέλος όπου ο οφειλέτης έχει εγκατάσταση (παράγραφος 2 του άρθρου 3) 
έχει εµβέλεια µόνον τοπική. Ο κανονισµός δεν θεσπίζει κανένα όριο του 
αριθµού των τοπικών διαδικασιών που είναι δυνατόν να αρχίσουν. Αν ο 
οφειλέτης έχει εγκαταστάσεις σε διάφορα κράτη, δυνητικά είναι δυνατόν 
να αρχίσουν διαδικασίες αφερεγγυότητας σε όλα αυτά τα κράτη. Το αν θα 
αρχίσουν ή όχι εξαρτάται από το αν εκείνοι που νοµιµοποιούνται όντως θα 
το ζητήσουν. Για τους πιστωτές η έναρξη τοπικής διαδικασίας έχει νόηµα 
µόνον όταν το προβλεπόµενο ποσό των πιστώσεών τους είναι µεγαλύτερο 
σε αυτήν, αφαιρουµένων των δαπανών, από όσο στην κύρια διαδικασία (ή 
αν η τελευταία δεν είναι δυνατή). Ο κανονισµός δεν εµποδίζει καθόλου το 
να αρχίσει κατά του ιδίου οφειλέτη, που έχει εγκαταστάσεις σε διάφορα 
κράτη, µόνο µία ενιαία διαδικασία· σε πολλές περιπτώσεις αυτή θα είναι η 
λογικότερη επιλογή. Η πλειονότητα διαδικασιών είναι απλώς µια 
δυνατότητα την οποία ο κανονισµός παρέχει στους ενδιαφεροµένους.

35. Μια βασική λειτουργία του πτωχευτικού δικαίου είναι το ότι επιβάλλει 
στα αφορώµενα µέρη ένα συλλογικό πλαίσιο δράσης. Όπως είναι φυσικό, 
από τη στιγµή που επιτρέπεται να αρχίσουν διάφορες διαδικασίες 
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αφερεγγυότητας για τον ίδιο οφειλέτη, απαιτείται να θεσπιστούν 
µηχανισµοί συντονισµού αυτών των διαδικασιών, που θα αποκαθιστούν 
αυτή την αρχή της συλλογικής δράσης. Οι περισσότεροι από τους κανόνες 
που ο κανονισµός περί αφερεγγυότητας αφιερώνει σε αυτόν το συντονισµό 
ευρίσκονται στο κεφάλαιο ΙΙΙ, που ρυθµίζει τις δευτερεύουσες διαδικασίες. 
Η θέση τους αυτή δεν είναι τυχαία. ∆ηλώνει σαφώς ότι για τον κανονισµό 
οι σχέσεις µεταξύ διαδικασιών βασίζονται σε ένα σχήµα «πρωτεύοντος 
προς δευτερεύον», σύµφωνα µε το οποίο τον κύριο ρόλο διαδραµατίζει η 
κύρια διαδικασία. Το σχήµα αυτό αποτελείται από διάφορες ιδέες:

α) µόνο µια εθνική διαδικασία µπορεί να έχει (ή έναντι κρατών µη µελών 
να διατείνεται ότι έχει) παγκόσµια εµβέλεια, µπορεί δε να την αρχίσει 
µόνον το κράτος όπου ευρίσκεται το κέντρο των κυρίων συµφερόντων 
του οφειλέτη (παράγραφος 1 του άρθρου 3). Πρόκειται για την κύρια 
διαδικασία·

β) όταν αρχίσει η κύρια διαδικασία, κάθε άλλη τοπική διαδικασία που έχει 
αρχίσει (άρθρο 36) ή πρόκειται να αρχίσει (άρθρο 27) µέσα στην 
Κοινότητα είναι δευτερεύουσα διαδικασία και υπόκειται σε επι-
τακτικούς κανόνες συντονισµού µε την κύρια διαδικασία. Οι κανό- 
νες αυτοί εξασφαλίζουν ότι κατά τη διεξαγωγή των δευτερευουσών 
διαδικασιών, χωρίς να παραλείπεται η εκτέλεση των λειτουργιών τους, 
θα καταβάλλεται η οφειλοµένη προσοχή στα συµφέροντα της κύριας 
διαδικασίας·

γ) ο κύριος συντονιστικός ρόλος ανήκει στους συνδίκους, και όχι στους 
δικαστές. Αυτοί θα ασκούν τα λειτουργήµατα εποπτείας και, κατά 
περίπτωση, πρωτοβουλίας που τους ανήκουν σύµφωνα µε το 
εφαρµοστέο εθνικό δίκαιο· ο κανονισµός όµως τοποθετεί τους 
συνδίκους στο κέντρο της δοµής του συντονισµού των διαδικασιών. 
Θεσπίστηκαν λοιπόν δύο κανόνες σηµαντικότατοι. Ο πρώτος θεσπίζει 
ένα γενικό καθήκον αµοιβαίας συνεργασίας των συνδίκων 
(παράγραφος 2 του άρθρου 31): επιφυλασσοµένων των κανόνων που 
ισχύουν για εκάστη διαδικασία, ο σύνδικος της κύριας διαδικασίας και 
οι σύνδικοι των δευτερευουσών διαδικασιών υποχρεούνται να 
συνεργάζονται. Ο κανονισµός περί αφερεγγυότητας αρκείται στο να 
επιβάλει το καθήκον συνεργασίας, αλλά δεν παρέχει καµία ένδειξη ως 
προς τις µορφές που η εν λόγω συνεργασία µπορεί να λάβει στην 
πράξη· αυτές εξαρτώνται λοιπόν από τις εθνικές νοµοθεσίες. Ο 
κανόνας αυτός παρέχει στους συνδίκους τη δυνατότητα να 
συντονίζουν τη διοίκηση και την εποπτεία των περιουσιακών 
στοιχείων και τις δραστηριότητες του οφειλέτη µε κάθε µορφή την 
οποία επιτρέπουν τα εθνικά δίκαια των προς συντονισµό διαδικασιών, 
περιλαµβανοµένων των πρωτοκόλλων συνεργασίας.
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 Ο δεύτερος επιβάλλει καθήκον αµοιβαίας ενηµέρωσης µεταξύ του 
συνδίκου της κύριας διαδικασίας και των συνδίκων των δευτερευουσών 
διαδικασιών (παράγραφος 1 του άρθρου 31): επιφυλασσοµένων των 
κανόνων περιορισµού της ανακοίνωσης πληροφοριών ο σύνδικος της 
κύριας διαδικασίας και οι σύνδικοι των δευτερευουσών διαδικασιών 
υπέχουν υποχρέωση αµοιβαίας ενηµέρωσης. Ανακοινώνουν αµελλητί 
κάθε πληροφορία η οποία είναι δυνατόν να αποβεί χρήσιµη στην άλλη 
διαδικασία, όπως την πορεία της αναγγελίας και εξέλεγξης των 
απαιτήσεων και όλα τα µέτρα που αποσκοπούν στην περάτωση της 
διαδικασίας·

δ) το σχήµα «πρωτεύον προς δευτερεύον» αναπαράγεται και στις σχέσεις 
µεταξύ των συνδίκων. Ο κανονισµός αναθέτει τον δεσπόζοντα ρόλο 
στο σύνδικο της κύριας διαδικασίας, στον οποίο απονέµει ειδικές 
ευχέρειες να επεµβαίνει και να ασκεί επιρροή στις δευτερεύουσες 
διαδικασίες. Ο κύριος σύνδικος, π.χ., µπορεί να αναστείλει τις πράξεις 
της εκκαθάρισης της δευτερεύουσας διαδικασίας (άρθρο 33), να 
µετατρέψει µια διαδικασία εξυγίανσης σε διαδικασία εκκαθάρισης 
(άρθρο 37), µπορεί να προτείνει σχέδιο ανάκτησης, συµβιβασµούς ή 
όµοια µέτρα για τη δευτερεύουσα διαδικασία (πρώτη περίοδο) της 
παραγράφου 1 του άρθρου 34, και επίσης µπορεί να απαγορεύσει κάθε 
σχέδιο, συµβιβασµό ή ανάλογο µέτρο για το οποίο δεν έχει συναινέσει, 
αν αυτό το σχέδιο ή ο συµβιβασµός θίγει τα οικονοµικά συµφέροντα 
των πιστωτών της κύριας διαδικασίας (δεύτερη περίοδος της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 34)·

ε) κάθε πιστωτής µπορεί να συµµετάσχει τόσο στην κύρια διαδικασία όσο 
και στις δευτερεύουσες (παράγραφος 1 του άρθρου 32)· εφόσον ο 
εκάστοτε πιστωτής δεν προβάλει αντίρρηση, οι σύνδικοι θα 
αναγγείλουν στις λοιπές διαδικασίες τις πιστώσεις που οι πιστωτές 
έχουν αναγγείλει στις διαδικασίες τους (παράγραφος 2 του άρθρου 
32). Η αρχή αυτή της συµµετοχής είναι σηµαντικότατη από άποψη 
συντονισµού των διαδικασιών, διότι επιτρέπει, κατά περίπτωση, να 
αναπαραγάγονται οι πλειοψηφίες πιστωτών που σχηµατίστηκαν στην 
κύρια διαδικασία σε όλες τις λοιπές διαδικασίες, και, αν, σύµφωνα µε 
το εφαρµοστέο του δίκαιο, ο σύνδικος αναγγέλλει εκ νέου τις 
πιστώσεις αυτές, η συµµετοχή επιτρέπει στο σύνδικο της κύριας 
διαδικασίας να επιβάλει την πλειοψηφία του, ενισχύοντας προφανώς 
την εξουσία του να επηρεάσει τις δευτερεύουσες διαδικασίες. Για ένα 
σχέδιο εξυγίανσης ή για ένα συµβιβασµό συνολικής κλίµακας, η αρχή 
αυτή µπορεί να αποδειχθεί καθοριστική. Οπωσδήποτε, ανεξάρτητα 
από το εθνικό δίκαιο, οι σύνδικοι µπορούν να συµµετέχουν στις 
διαδικασίες που έχουν αρχίσει σε άλλα κράτη µέλη υπό τους ίδιους 
όρους µε κάθε πιστωτή, ιδίως λαµβάνοντας µέρος σε µια συνέλευση 
πιστωτών (παράγραφος 3 του άρθρου 32)·
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στ) Οι διανοµές λαµβάνονται υπόψη συνολικά, ώστε όσα απεκτήθησαν σε 
µια διαδικασία να εκπίπτουν από τις διανοµές που εισπράττονται από 
άλλη διαδικασία (ή άλλες) (παράγραφος 2 του άρθρου 20)· ο πιστωτής 
που έχει ικανοποιήσει σε µια διαδικασία αφερεγγυότητας µέρος της 
πίστωσής του, θα συµµετάσχει στη διανοµή άλλης διαδικασίας µόνον 
εφόσον οι πιστωτές που κατατάσσονται στην ίδια σειρά ή κατηγορία 
µε αυτόν έχουν λάβει σε αυτή την άλλη διαδικασία ισάξια ικανοποίηση. 
Ο κανονισµός λαµβάνει ως αναφορά για τη διανοµή τον «κοινοτικό 
χώρο» (αποκλειοµένης της ∆ανίας, βλέπε προηγουµένως την «κατά 
τόπον εφαρµογή»). Ο βασικός στόχος που επιδιώκεται είναι η ισότητα 
µεταχείρισης όλων των πιστωτών που συµµετέχουν σε παράλληλες 
διαδικασίες αφερεγγυότητας που έχουν αρχίσει κατά του ιδίου 
οφειλέτη. Φυσικά, όπως το εφαρµοστέο δίκαιο σε κάθε διαδικασία 
διαφέρει και είναι δυνατόν να διαφέρει η κατάταξη των πιστώσεων σε 
καθένα από αυτά τα δίκαια, η πλήρης ισότητα είναι αδύνατη. Ο στόχος 
του κανονισµού εποµένως πρέπει να θεωρηθεί ως στόχος κατ’ ανάγκη 
λιγότερο φιλόδοξος, συνιστάµενος στην εξασφάλιση, κατά τον 
µέγιστο βαθµό που επιτρέπει αυτή η διαφορά της βάσης, της αρχής της 
ισότητας των πιστωτών·

ζ) τέλος, αν προκύψει υπόλοιπο ενεργητικού σε µια τοπική διαδικασία, 
αυτό µεταβιβάζεται στην κύρια διαδικασία, η οποία και επωφελείται 
από αυτό (άρθρο 35).
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30.6.2000 EL L 160/1Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

I

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1346/2000 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 29ης Μαΐου 2000

περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, (4) Για την καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, απαιτείται
να µην υπάρχουν κίνητρα για τα µέρη να µεταφέρουν τα
περιουσιακά τους στοιχεία ή τις νοµικές διαφορές τους από'Εχοντας υπόψη: ένα κράτος µέλος σε άλλο επιδιώκοντας να βελτιώσουν τη
νοµική του θέση («forum shopping»).

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
τα άρθρο 61 στοιχείο γ) και το άρθρο 67 παράγραφος 1,

(5) Οι στόχοι αυτοί δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν επαρκώς
σε εθνικό επίπεδο και, εποµένως, δικαιολογείται δράση σετην πρωτοβουλία της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας
κοινοτικό επίπεδο.και της ∆ηµοκρατίας της Φινλανδίας,

τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),
(6) Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, ο παρών

κανονισµός θα πρέπει να περιορίζεται σε διατάξεις που
τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2), διέπουν την αρµοδιότητα για την έναρξη διαδικασιών

αφερεγγυότητας και τις δικαστικές αποφάσεις που απορρέουν
άµεσα από τις διαδικασίες αφερεγγυότητας και έχουν στενήΕκτιµώντας τα ακόλουθα:
σχέση µε αυτές. Επιπλέον, ο παρών κανονισµός θα πρέπει να
περιλαµβάνει διατάξεις για την αναγνώριση αυτών των
δικαστικών αποφάσεων και του εφαρµοστέου δικαίου, οι(1) Η Ευρωπαϊκή 'Ενωση έχει θέσει ως στόχο τη δηµιουργία ενός
οποίες επίσης ανταποκρίνονται στην προαναφερόµενη αρχή.χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης.

(2) Η καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς απαιτεί να (7) Οι πτωχεύσεις, πτωχευτικοί συµβιβασµοί και άλλες ανάλογες
λειτουργούν αποτελεσµατικά και αποδοτικά οι διασυνοριακές διαδικασίες εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής της
διαδικασίες αφερεγγυότητας και είναι αναγκαία η έκδοση σύµβασης των Βρυξελλών του 1968 για τη διεθνή
του παρόντος κανονισµού για την επίτευξη του στόχου δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων επί αστικών και
αυτού, ο οποίος εµπίπτει στον τοµέα της δικαστικής εµπορικών υποθέσεων (3), όπως τροποποιήθηκε από τις
συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις κατά την έννοια του συµβάσεις προσχώρησης στη σύµβαση αυτή (4).
άρθρου 65 της συνθήκης.

(8) Για να επιτευχθεί ο στόχος της βελτίωσης και της επιτάχυνσης(3) Οι δραστηριότητες των επιχειρήσεων έχουν αυξανόµενες
των διαδικασιών αφερεγγυότητας που έχουν διασυνοριακέςδιασυνοριακές επιπτώσεις και, κατά συνέπεια, η λειτουργία
επιπτώσεις, επιβάλλεται οι διατάξεις για τη δικαιοδοσία, τηντους ρυθµίζεται όλο και περισσότερο από κανόνες του
αναγνώριση και το εφαρµοστέο δίκαιο στον τοµέα αυτό νακοινοτικού δικαίου. Εφόσον και η αφερεγγυότητα αυτών των
συµπεριληφθούν σε κοινοτική νοµοθετική πράξη δεσµευτικήεπιχειρήσεων επηρεάζει την καλή λειτουργία της εσωτερικής
και άµεσα εφαρµόσιµη στα κράτη µέλη.αγοράς, απαιτείται να υπάρξει κοινοτική νοµοθετική πράξη

που θα απαιτεί το συντονισµό των ληπτέων µέτρων σχετικά
µε τα περιουσιακά στοιχεία του αφερέγγυου οφειλέτη.

(3) EE L 299 της 31.12.1972, σ. 32.
(4) EE L 204 της 2.8.1975, σ. 28.

EE L 304 της 30.10.1978, σ. 1.(1) Γνώµη η οποία διατυπώθηκε στις 2 Μαρτίου 2000 (δεν έχει ακόµα
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα). EE L 388 της 31.12.1982, σ. 1.

EE L 285 της 3.10.1989, σ. 1.(2) Γνώµη η οποία διατυπώθηκε στις 26 Ιανουαρίου 2000 (δεν έχει
ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα). EE C 15 της 15.1.1997, σ. 1.
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(9) Ο παρών κανονισµός θα πρέπει να εφαρµόζεται στις συµφέροντα, ο παρών κανονισµός επιτρέπει την έναρξη
δευτερεύουσας διαδικασίας εκ παραλλήλου µε τη διεξαγωγήδιαδικασίες αφερεγγυότητας, ανεξάρτητα από το αν ο

οφειλέτης είναι φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, έµπορος ή της κύριας διαδικασίας. Η δευτερεύουσα διαδικασία µπορεί
να αρχίσει στο κράτος µέλος όπου έχει εγκατάσταση οιδιώτης. Οι διαδικασίες αφερεγγυότητας στις οποίες

εφαρµόζεται ο παρών κανονισµός, απαριθµούνται στα οφειλέτης. Τα αποτελέσµατα της δευτερεύουσας διαδικασίας
περιορίζονται στα περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονταιπαραρτήµατα. Οι διαδικασίες αφερεγγυότητας που αφορούν

ασφαλιστικές επιχειρήσεις, πιστωτικά ιδρύµατα, εταιρείες στο συγκεκριµένο κράτος µέλος. Η ύπαρξη υποχρεωτικών
κανόνων συντονισµού µε την κύρια διαδικασίαεπενδύσεων που κατέχουν κεφάλαια ή κινητές αξίες τρίτων,

καθώς και οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων, θα πρέπει αφερεγγυότητας εγγυάται την ενιαία αντιµετώπιση στην
Κοινότητα.να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρµογής του παρόντος

κανονισµού. Οι επιχειρήσεις αυτές δεν θα πρέπει να
καλύπτονται από τον παρόντα κανονισµό, λόγω του ότι

(13) Το «κέντρο των κύριων συµφερόντων» θα πρέπει ναυπόκεινται σε ειδικό καθεστώς και επειδή οι εθνικές αρχές
αντιστοιχεί στον τόπο όπου ο οφειλέτης ασκεί συνήθως τηελέγχου διαθέτουν, µέχρις ενός βαθµού, ιδιαίτερα ευρείες
διοίκηση των συµφερόντων του και, συνεπώς, είναι τόποςεξουσίες παρέµβασης.
αναγνωρίσιµος από τους τρίτους.

(10) Οι διαδικασίες αφερεγγυότητας δεν απαιτούν την παρέµβαση (14) Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται µόνο σε διαδικασίες στις
δικαστικής αρχής. Η έκφραση «δικαστήριο» στον παρόντα οποίες το κέντρο των κύριων συµφερόντων του οφειλέτη
κανονισµό θα πρέπει να χρησιµοποιείται εν ευρεία εννοία και βρίσκεται στην Κοινότητα.
να περιλαµβάνει κάθε πρόσωπο ή φορέα που έχει εξουσία
βάσει του εθνικού δικαίου να κηρύσσει την έναρξη
διαδικασίας αφερεγγυότητας. Προκειµένου να εφαρµόζεται (15) Οι κανόνες αρµοδιότητας που περιέχονται στον παρόντα
ο παρών κανονισµός, οι διαδικασίες (περιλαµβανοµένων των κανονισµό καθορίζουν µόνο τη διεθνή αρµοδιότητα, δηλαδή
πράξεων και διατυπώσεων που επιτάσσει ο νόµος) δεν θα προσδιορίζουν το κράτος µέλος ενώπιον των δικαστηρίων του
πρέπει µόνο να τηρούν τις διατάξεις του παρόντος οποίου µπορεί να αρχίσει µια διαδικασία αφερεγγυότητας. Η
κανονισµού, αλλά και να είναι επίσηµα αναγνωρισµένες και τοπική αρµοδιότητα εντός του συγκεκριµένου κράτους
εκτελεστές στο κράτος µέλος έναρξης των διαδικασιών µέλους καθορίζεται από την εθνική νοµοθεσία του κράτους
αφερεγγυότητας και θα πρέπει να είναι συλλογικές µέλους αυτού.
διαδικασίες αφερεγγυότητας οι οποίες συνεπάγονται τη
µερική ή ολική πτωχευτική απαλλοτρίωση του οφειλέτη και
τον διορισµό συνδίκου. (16) Το δικαστήριο που είναι αρµόδιο για την έναρξη της κύριας

διαδικασίας αφερεγγυότητας θα πρέπει να µπορεί να διατάξει
προσωρινά και συντηρητικά µέτρα από τη στιγµή της
υποβολής της αίτησης για την έναρξη διαδικασίας. Τα(11) Ο παρών κανονισµός παραδέχεται το γεγονός ότι, ως
ασφαλιστικά µέτρα που επιβάλλονται τόσο πριν από όσο καιαποτέλεσµα των σηµαντικών διαφορών που υπάρχουν όσον
µετά την έναρξη της διαδικασίας αφερεγγυότητας, είναιαφορά το ουσιαστικό δίκαιο, δεν είναι πρακτικό να
ιδιαίτερα σηµαντικά για την εξασφάλιση τηςκαθιερωθεί µια ενιαία διαδικασία αφερεγγυότητας γενικής
αποτελεσµατικότητάς της. Στη συνάρτηση αυτή, ο παρώνεφαρµογής για ολόκληρη την Κοινότητα. Για το λόγο αυτό,
κανονισµός προβλέπει διάφορες σχετικές δυνατότητες:η άνευ εξαιρέσεων εφαρµογή του δικαίου του κράτους
αφενός, το αρµόδιο για την κύρια διαδικασίαέναρξης της διαδικασίας θα οδηγούσε συχνά σε δυσκολίες.
αφερεγγυότητας δικαστήριο θα πρέπει να µπορεί να διατάξειΑυτό ισχύει ιδίως για τα δικαιώµατα ασφαλείας, τα οποία
προσωρινά συντηρητικά µέτρα και για περιουσιακά στοιχείαδιαφέρουν σηµαντικά στα κράτη µέλη. Τα προνόµια που
που βρίσκονται στο έδαφος άλλων κρατών µελών· αφετέρου,διαθέτουν ορισµένοι πιστωτές στη διαδικασία
ο προσωρινός σύνδικος που ορίστηκε πριν από την έναρξηαφερεγγυότητας είναι επίσης, σε ορισµένες περιπτώσεις,
της κύριας διαδικασίας αφερεγγυότητας θα πρέπει να µπορεί,πολύ διαφορετικά. Ο παρών κανονισµός αποσκοπεί να
στο κράτος µέλος όπου υπάρχει εγκατάσταση του οφειλέτη,αντιµετωπίσει την κατάσταση αυτή µε δύο τρόπους:
να ζητήσει τη λήψη των ασφαλιστικών µέτρων πουπροβλέπει, αφενός, ότι θα πρέπει να θεσπισθούν ειδικοί
προβλέπονται από τη νοµοθεσία του κράτους αυτού.κανόνες για το εφαρµοστέο δίκαιο σε ορισµένες περιπτώσεις

ιδιαίτερα σηµαντικών δικαιωµάτων και νοµικών καταστάσεων
(π.χ. εµπράγµατα δικαιώµατα και συµβάσεις εργασίας) και, (17) Πριν από την έναρξη της κύριας διαδικασίαςαφετέρου, ότι παράλληλα µε την κύρια διαδικασία

αφερεγγυότητας, η έναρξη διαδικασίας αφερεγγυότητας στοαφερεγγυότητας γενικής εφαρµογής, θα πρέπει να επιτρέπεται
κράτος µέλος στο οποίο έχει εγκατάσταση ο οφειλέτηςκαι η εφαρµογή εθνικών διαδικασιών που αφορούν µόνο τα
µπορεί να ζητηθεί µόνον από τους τοπικούς πιστωτές καιπεριουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στο κράτος έναρξης.
τους πιστωτές της τοπικής εγκατάστασης του οφειλέτη, ή
στις περιπτώσεις που η νοµοθεσία του κράτους µέλους στο
οποίο έχει το κέντρο των συµφερόντων του ο οφειλέτης δεν
επιτρέπει την έναρξη κύριας διαδικασίας. Στόχος αυτού του(12) Ο παρών κανονισµός προβλέπει ότι η κύρια διαδικασία

αφερεγγυότητας µπορεί να αρχίζει στο κράτος µέλος στο περιορισµού είναι να ζητείται µόνον όταν είναι απολύτως
αναγκαία η έναρξη τοπικής διαδικασίας αφερεγγυότητας πρινοποίο βρίσκεται το κέντρο των κύριων συµφερόντων του

οφειλέτη. Η διαδικασία αυτή είναι γενικής εφαρµογής και από την κύρια διαδικασία. Εάν κινηθεί η κύρια διαδικασία
αφερεγγυότητας, η τοπική διαδικασία καθίσταταιαποσκοπεί στο να συµπεριλάβει όλα τα περιουσιακά στοιχεία

του οφειλέτη. Προκειµένου να προστατευθούν να διάφορα δευτερεύουσα.
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(18) Μετά την έναρξη της κύριας διαδικασίας αφερεγγυότητας, το αποφάσεων των δικαστηρίων των κρατών µελών θα πρέπει να
βασίζεται στην αρχή της αµοιβαίας εµπιστοσύνης. Για τοδικαίωµα να ζητηθεί η έναρξη διαδικασίας αφερεγγυότητας

στο κράτος µέλος στο οποίο έχει εγκατάσταση ο οφειλέτης, σκοπό αυτό, οι λόγοι µη αναγνώρισης θα πρέπει να
περιορίζονται στους απολύτως αναγκαίους. Σύµφωνα µε τηνδεν περιορίζεται από τον παρόντα κανονισµό. Ο σύνδικος

της κύριας διαδικασίας ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο αρχή αυτή, θα πρέπει να επιλύεται η σύγκρουση που
προκύπτει στην περίπτωση που οι δικαστικές αρχές δύονοµιµοποιούµενο από την εθνική νοµοθεσία του

συγκεκριµένου κράτους µέλους, µπορεί να ζητήσει την κρατών µελών θεωρούν ότι είναι αρµόδιες για την έναρξη
της κύριας διαδικασίας αφερεγγυότητας. Θα πρέπει ναέναρξη δευτερεύουσας διαδικασίας αφερεγγυότητας.
αναγνωρίζεται σε όλα τα άλλα κράτη µέλη η απόφαση του
δικαστηρίου που προβαίνει πρώτο στην έναρξη διαδικασίας,(19) Η δευτερεύουσα διαδικασία αφερεγγυότητας είναι δυνατόν
χωρίς να έχουν τα άλλα κράτη µέλη τη δυνατότητα νανα εξυπηρετήσει διάφορους σκοπούς πέραν της προστασίας
υποβάλλουν την απόφαση αυτή σε έλεγχο.τοπικών συµφερόντων. Ενδέχεται να προκύψουν περιπτώσεις

όπου τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη είναι τόσο
περίπλοκα, ώστε να µην είναι δυνατόν να αντιµετωπιστούν

(23) Ο παρών κανονισµός, στα θέµατα που εµπίπτουν στο πεδίοως σύνολο, ή όταν οι διαφορές των νοµικών συστηµάτων
εφαρµογής του, θα πρέπει να καθορίζει ενιαίους κανόνες γιαείναι τόσο σηµαντικές που να δηµιουργούνται δυσκολίες από
τη σύγκρουση των νοµοθεσιών οι οποίοι να αντικαθιστούν,την επέκταση των συνεπειών της νοµοθεσίας του κράτους
στα πλαίσια του πεδίου εφαρµογής τους, τις εθνικές διατάξειςέναρξης στα άλλα κράτη όπου βρίσκονται τα περιουσιακά
ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. Εκτός εάν υπάρχει αντίθετηστοιχεία. Για το λόγο αυτό, ο σύνδικος της κύριας
διάταξη, θα πρέπει να εφαρµόζεται η νοµοθεσία του κράτουςδιαδικασίας µπορεί να ζητήσει την έναρξη δευτερεύουσας
µέλους έναρξης της διαδικασίας («lex concursus»). Οδιαδικασίας εφόσον το απαιτεί η αποτελεσµατική διοίκηση
κανόνας αυτός για τη σύγκρουση των νοµοθεσιών θα πρέπειτων περιουσιακών στοιχείων.
να εφαρµόζεται τόσο στην κύρια διαδικασία όσο και στις
τοπικές διαδικασίες. Ο lex concursus καθορίζει όλα τα

(20) Οι κύριες διαδικασίες και οι δευτερεύουσες διαδικασίες αποτελέσµατα της διαδικασίας αφερεγγυότητας, τόσο τα
αφερεγγυότητας δεν µπορούν να συµβάλλουν στην διαδικαστικά όσο και τα ουσιαστικά, επί των ενεχόµενων
αποτελεσµατική εκκαθάριση των περιουσιακών στοιχείων προσώπων και έννοµων σχέσεων. Ο κανόνας αυτός διέπει
παρά µόνον εάν οι παράλληλες αυτές διαδικασίες είναι όλους τους όρους έναρξης, διεξαγωγής και περάτωσης της
συντονισµένες. Βασική προϋπόθεση για το σκοπό αυτό είναι διαδικασίας αφερεγγυότητας.
να υπάρχει στενή συνεργασία µεταξύ των διαφόρων συνδίκων,
ιδίως µε την επαρκή ανταλλαγή πληροφοριών. Για να
εξασφαλιστεί ο δεσπόζων ρόλος της κύριας διαδικασίας

(24) Η αυτόµατη αναγνώριση µιας διαδικασίας αφερεγγυότηταςαφερεγγυότητας, ο σύνδικος της διαδικασίας αυτής θα
στην οποία εφαρµόζεται κανονικά το δίκαιο του κράτουςπρέπει να διαθέτει διάφορες δυνατότητες παρέµβασης στις
έναρξης της διαδικασίας, µπορεί να έρχεται σε αντίθεση µεδευτερεύουσες διαδικασίες αφερεγγυότητας. Θα πρέπει να
τους κανόνες δυνάµει των οποίων διεξάγονται κανονικά οιµπορεί, παραδείγµατος χάριν, να προτείνει ένα πρόγραµµα
συναλλαγές στα άλλα κράτη µέλη. Για να προστατευθούν οιεξυγίανσης ή έναν πτωχευτικό συµβιβασµό, ή να ζητήσει την
έννοµες προσδοκίες και η ασφάλεια των συναλλαγών στααναστολή της εκκαθάρισης των περιουσιακών στοιχείων στη
άλλα κράτη µέλη εκτός αυτού της έναρξης της διαδικασίας,δευτερεύουσα διαδικασία αφερεγγυότητας.
θα πρέπει να προβλεφθούν ορισµένες εξαιρέσεις από το
γενικό κανόνα.

(21) Κάθε πιστωτής, όπου και αν κατοικεί στην Κοινότητα, θα
πρέπει να έχει το δικαίωµα να αναγγείλει τις απαιτήσεις του
σε κάθε διαδικασία αφερεγγυότητας που διεξάγεται στην (25) Είναι ιδιαίτερα αναγκαίο να προβλεφθούν για τα εµπράγµατα
Κοινότητα και αφορά τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη. δικαιώµατα ειδικές συνδετικές έννοιες που θα παρεκκλίνουν
Αυτό θα πρέπει να ισχύει επίσης για τις φορολογικές αρχές από τη νοµοθεσία του κράτους έναρξης, δεδοµένου ότι τα
και για τους οργανισµούς κοινωνικών ασφαλίσεων. Ωστόσο, δικαιώµατα αυτά ενέχουν σηµαντικό ρόλο στη χορήγηση
προκειµένου να υπάρχει ισότητα µεταχείρισης των πιστωτών, πιστώσεων. Η αιτιολόγηση, η ισχύς και η εµβέλεια ενός
πρέπει να συντονίζεται η κατανοµή του προϊόντος της τέτοιου εµπράγµατου δικαιώµατος θα πρέπει να καθορίζονται
εκκαθάρισης. Ο κάθε πιστωτής θα πρέπει µεν να µπορεί να κανονικά δυνάµει του δικαίου της τοποθεσίας του
διατηρεί ό,τι του εκδικάζεται στα πλαίσια µιας διαδικασίας πράγµατος. Ο κάτοχος του εµπράγµατου δικαιώµατος θα
αφερεγγυότητας, δεν θα πρέπει όµως να µπορεί να συµµετέχει πρέπει, εποµένως, να µπορεί να αξιώσει περαιτέρω το
στην κατανοµή περιουσιακών στοιχείων σε άλλη διαδικασία, διαχωρισµό της εγγύησης από τα περιουσιακά στοιχεία, ή
εάν δεν έχουν λάβει οι άλλοι πιστωτές της ίδιας σειράς ένα τον ξεχωριστό διακανονισµό της. Εάν, επί των περιουσιακών
ανάλογο ποσοστιαίο µερίδιο. στοιχείων, υφίστανται εµπράγµατα δικαιώµατα δυνάµει του

δικαίου της τοποθεσίας του πράγµατος σε ένα κράτος µέλος,
αλλά η κύρια διαδικασία διεξάγεται σε άλλο κράτος µέλος, ο(22) Ο παρών κανονισµός θα πρέπει να προβλέπει την άµεση

αναγνώριση των αποφάσεων που αφορούν την έναρξη, σύνδικος της κύριας διαδικασίας θα πρέπει να µπορεί να
ζητήσει την έναρξη δευτερεύουσας διαδικασίας από τοδιεξαγωγή και περάτωση των διαδικασιών αφερεγγυότητας

που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του, καθώς και των αρµόδιο για τα εµπράγµατα δικαιώµατα δικαστήριο, εάν ο
οφειλέτης έχει εγκατάσταση στο κράτος αυτό. Εάν δεν κινηθείαποφάσεων που συνδέονται άµεσα µε αυτές τις διαδικασίες

αφερεγγυότητας. Η αυτόµατη αναγνώριση θα πρέπει να δευτερεύουσα διαδικασία, το πλεόνασµα της πώλησης του
περιουσιακού στοιχείου που καλύπτεται από εµπράγµατασυνεπάγεται, κατά συνέπεια, την επέκταση σε άλλα κράτη

µέλη των επιπτώσεων της διαδικασίας αυτής σύµφωνα µε τη δικαιώµατα πρέπει να καταβληθεί στο σύνδικο της κύριας
διαδικασίας.νοµοθεσία του κράτους έναρξής της. Η αναγνώριση των
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(26) Εάν, σύµφωνα µε το δίκαιο του κράτους έναρξης, δεν αντίθετο προς αυτόν που επιβάλλουν οι νέες περιστάσεις.
Προκειµένου να προστατευτούν τα πρόσωπα αυτά, τα οποία,επιτρέπεται ο συµψηφισµός, ο πιστωτής θα πρέπει να έχει,

ωστόσο, δικαίωµα συµψηφισµού, εφόσον αυτός προβλέπεται αγνοώντας την έναρξη διαδικασίας σε άλλο κράτος µέλος,
εκπληρούν µια παροχή προς όφελος του οφειλέτη ενώδυνάµει της νοµοθεσίας που εφαρµόζεται στην απαίτηση του

αφερέγγυου οφειλέτη. Ο συµψηφισµός καθίσταται µε τον θα έπρεπε να εκτελεστεί προς όφελος του συνδίκου της
διαδικασίας σε άλλο κράτος µέλος, θα πρέπει να προβλέπεταιτρόπο αυτό εγγύηση που διέπεται από νοµοθεσία την οποία

µπορεί να επικαλεσθεί ο πιστωτής τη στιγµή της γένεσης της ο απελευθερωτικός χαρακτήρας αυτής της εκτέλεσης της
πληρωµής.οφειλής.

(31) Ο παρών κανονισµός θα πρέπει να περιλαµβάνει παραρτήµατα(27) Υπάρχει επίσης ανάγκη ιδιαίτερης προστασίας των
που αφορούν την οργάνωση των διαδικασιώνσυστηµάτων πληρωµών και των χρηµαταγορών. Αυτό ισχύει
αφερεγγυότητας. ∆εδοµένου ότι τα παραρτήµατα αυτάγια τους συµψηφισµούς και τις εκκαθαρίσεις που
αφορούν αποκλειστικά τη νοµοθεσία των κρατών µελών,προβλέπονται σε αυτά τα συστήµατα, καθώς και στην
υπάρχουν ειδικοί και βάσιµοι λόγοι, ώστε το Συµβούλιοεκχώρηση τίτλων και στις ασφάλειες που έχουν συσταθεί για
να επιφυλαχθεί του δικαιώµατός του να τροποποιεί τατις συναλλαγές αυτές, σύµφωνα ιδίως µε τις διατάξεις της
παραρτήµατα αυτά, ώστε να λαµβάνονται υπόψη οι τυχόνοδηγίας 98/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
τροποποιήσεις του εσωτερικού δικαίου των κρατών µελών.Συµβουλίου, της 19ης Μαΐου 1998, σχετικά µε το

αµετάκλητο του διακανονισµού στα συστήµατα πληρωµών
και στα συστήµατα διακανονισµού αξιόγραφων (1). Μόνο το

(32) Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του πρωτοκόλλου για τη θέση τουδίκαιο που εφαρµόζεται στο συγκεκριµένο σύστηµα ή στη
Ηνωµένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας που προσαρτάται στησυγκεκριµένη αγορά θα πρέπει να εφαρµόζεται στις
συνθήκη για την Ευρωπαϊκή 'Ενωση και στη συνθήκη για τηνσυναλλαγές αυτές. Η διάταξη αυτή αποσκοπεί στο να
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, το Ηνωµένο Βασίλειοαποφευχθεί οποιαδήποτε τροποποίηση των µηχανισµών
και η Ιρλανδία γνωστοποίησαν ότι επιθυµούν ναδιακανονισµού και εκκαθάρισης των συναλλαγών που
συµµετάσχουν στην έκδοση και εφαρµογή του παρόντοςπροβλέπονται στα συστήµατα πληρωµών ή διακανονισµού ή
κανονισµού.στις επίσηµες χρηµαταγορές, σε περίπτωση αφερεγγυότητας

ενός των µερών της συναλλαγής. Η οδηγία 98/26/ΕΚ περιέχει
ιδιαίτερες διατάξεις που θα πρέπει να υπερισχύουν των
γενικών κανόνων του παρόντος κανονισµού. (33) Η ∆ανία, σύµφωνα µε τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου

για τη θέση της ∆ανίας που προσαρτάται στη συνθήκη για
την Ευρωπαϊκή 'Ενωση και στη συνθήκη για την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, δεν συµµετέχει στην έκδοση του(28) Για τους σκοπούς της προστασίας των εργαζοµένων και των
παρόντος κανονισµού και, κατά συνέπεια, δεν δεσµεύεταισχέσεων εργασίας, οι επιπτώσεις της διαδικασίας
από αυτόν ούτε υπόκειται στην εφαρµογή του,αφερεγγυότητας στη συνέχιση ή στη διακοπή των σχέσεων

εργασίας και στα δικαιώµατα και στις υποχρεώσεις του κάθε
µέρους που απορρέουν από τις σχέσεις αυτές, πρέπει να

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:καθορίζονται από το δίκαιο που διέπει τη σύµβαση δυνάµει
των γενικών κανόνων σύγκρουσης των νοµοθεσιών. 'Αλλα
ζητήµατα της διαδικασίας αφερεγγυότητας, όπως π.χ. το αν
οι απαιτήσεις των εργαζοµένων είναι εγγυηµένες µε κάποιο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ιπρονόµιο και ποια είναι η ενδεχόµενη σειρά του προνοµίου
αυτού, θα πρέπει να επιλύονται σύµφωνα µε τη νοµοθεσία
του κράτους έναρξης. ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

(29) Προς το συµφέρον των συναλλαγών, θα πρέπει, κατόπιν
'Αρθρο 1αιτήµατος του συνδίκου, να δηµοσιεύεται στα άλλα κράτη

µέλη το βασικό περιεχόµενο της απόφασης για την έναρξη
της διαδικασίας. Στην περίπτωση που υπάρχει εγκατάσταση

Πεδίο εφαρµογήςστο έδαφος του εν λόγω κράτους µέλους, µπορεί να
προβλέπεται η υποχρεωτική δηµοσίευση. Και στις δύο
περιπτώσεις, η δηµοσίευση δεν θα πρέπει να αποτελεί,

1. Ο παρών κανονισµός ισχύει για όλες τις συλλογικέςωστόσο, προϋπόθεση για την αναγνώριση της διαδικασίας
διαδικασίες οι οποίες προϋποθέτουν την αφερεγγυότητα τουπου διεξάγεται σε άλλο κράτος µέλος.
οφειλέτη, συνεπάγονται τη µερική ή ολική πτωχευτική του
απαλλοτρίωση και το διορισµό συνδίκου.

(30) Σε ορισµένες περιπτώσεις, κάποια από τα ενεχόµενα πρόσωπα
ενδέχεται να µην έχουν ενηµερωθεί για την έναρξη της

2. Ο παρών κανονισµός δεν ισχύει για τις διαδικασίεςδιαδικασίας και να ενεργούν καλή τη πίστει κατά τρόπο
αφερεγγυότητας που αφορούν τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και
τα πιστωτικά ιδρύµατα, τις επιχειρήσεις επενδύσεων τις παρέχουσες
υπηρεσίες που συνεπάγονται κατοχή κεφαλαίων ή κινητών αξιών
τρίτων, καθώς και τους οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων.(1) EE L 166 της 11.6.1998, σ. 45.
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'Αρθρο 2 'Αρθρο 3

∆ιεθνής δικαιοδοσίαΟρισµοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού: 1. Αρµόδια για την έναρξη της διαδικασίας αφερεγγυότητας
είναι τα δικαστήρια του κράτους µέλους στο οποίο βρίσκεται το
κέντρο των κυρίων συµφερόντων του οφειλέτη. Για τις εταιρείεςα) ως «διαδικασίες αφερεγγυότητας», νοούνται οι συλλογικές
και τα νοµικά πρόσωπα τεκµαίρεται, µέχρις αποδείξεως τουδιαδικασίες οι εµπίπτουσες στο άρθρο 1 παράγραφος 1, και
εναντίου, ότι κέντρο των κυρίων συµφερόντων είναι ο τόπος τηςαπαριθµούµενες στο παράρτηµα Α·
καταστατικής έδρας.

β) ως «σύνδικος», νοείται κάθε πρόσωπο ή όργανο αρµόδιο να
διοικεί ή να εκκαθαρίζει την πτωχευτική περιουσία ή να
επιβλέπει τη διαχείριση των υποθέσεων του οφειλέτη. Τα εν 2. 'Οταν το κέντρο των κύριων συµφερόντων του οφειλέτη
λόγω πρόσωπα ή όργανα απαριθµούνται στο παράρτηµα Γ· ευρίσκεται σε κράτος µέλος, τα δικαστήρια άλλου κράτους

µέλους είναι αρµόδια για την έναρξη διαδικασίας αφερεγγυότητας,
κατ' αυτού, µόνον εάν έχει εκεί εγκατάσταση. Η διαδικασία αυτήγ) ως «διαδικασία εκκαθάρισης», νοείται µια διαδικασία
παράγει αποτελέσµατα µόνον έναντι των περιουσιακών στοιχείωναφερεγγυότητας, κατά την έννοια του στοιχείου α), η οποία
του οφειλέτη που βρίσκονται στο συγκεκριµένο κράτος µέλος.οδηγεί στην εκκαθάριση των περιουσιακών στοιχείων του

οφειλέτη, περιλαµβάνει δε και τη διαδικασία που περατώνεται
µε τον πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλα µέτρα που τερµατίζουν
την αφερεγγυότητα του οφειλέτη, καθώς και τον τερµατισµό 3. 'Οταν αρχίσει διαδικασία αφερεγγυότητας, κατ' εφαρµογή
λόγω ανεπάρκειας ενεργητικού. Οι διαδικασίες αυτές της παραγράφου 1, τυχόν µεταγενέστερες διαδικασίες
απαριθµούνται στο παράρτηµα Β· αφερεγγυότητας που αρχίζουν κατ' εφαρµογή της παραγράφου 2,

είναι δευτερεύουσες, και συνιστούν υποχρεωτικώς διαδικασίες
εκκαθάρισης.δ) ως «δικαστήριο», νοείται δικαστική ή άλλη αρµόδια αρχή

κράτους µέλους νοµιµοποιούµενη να κηρύσσει την έναρξη της
διαδικασίας αφερεγγυότητας ή να λαµβάνει αποφάσεις κατά
τη διάρκειά της· 4. Τοπική διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει της παραγράφου

2 χωρεί πριν από την έναρξη µιας κύριας διαδικασίας
αφερεγγυότητας σύµφωνα µε την παράγραφο 1, µόνον:ε) ως «απόφαση», περί έναρξης διαδικασίας αφερεγγυότητας ή

περί διορισµού συνδίκου, νοείται η απόφαση δικαστηρίου
νοµιµοποιούµενου να κηρύσσει την έναρξη τέτοιας διαδικασίας

α) όταν είναι αδύνατο να αρχίσει διαδικασία αφερεγγυότηταςή να διορίζει σύνδικο·
κατά την παράγραφο 1 ως εκ των προϋποθέσεων που θέτει η
νοµοθεσία του κράτους µέλους όπου βρίσκεται το κέντρο των

στ) ως «χρόνος ενάρξεως της διαδικασίας», νοείται το χρονικό κύριων συµφερόντων του οφειλέτη,
σηµείο κατά το οποίο αρχίζει να παράγει αποτελέσµατα η περί
ενάρξεως απόφαση, είτε υπόκειται σε ένδικα µέσα είτε όχι·

ή

ζ) ως «κράτος µέλος στο οποίο ευρίσκεται ένα περιουσιακό
στοιχείο», νοείται: β) όταν την έναρξη της τοπικής διαδικασίας αφερεγγυότητας

ζητάει πιστωτής του οποίου η κατοικία, η συνήθης διαµονή ή
η έδρα ευρίσκεται στο κράτος µέλος στο οποίο ευρίσκεται η— αν πρόκειται για πράγµα, το κράτος µέλος στο οποίο
συγκεκριµένη εγκατάσταση, ή πιστωτής του οποίου η απαίτησηόντως ευρίσκεται το πράγµα,
εγεννήθη κατά την εκµετάλλευση της εγκατάστασης αυτής.

— αν πρόκειται για πράγµα ή δικαίωµα που ο κύριος ή ο
δικαιούχος υποχρεούται να εγγράψει σε δηµόσιο βιβλίο,
το κράτος µέλος στο οποίο τηρείται το βιβλίο, 'Αρθρο 4

— αν πρόκειται για απαίτηση, το κράτος µέλος στο οποίο
ευρίσκεται το κέντρο των κυρίων συµφερόντων του τρίτου Εφαρµοστέο δίκαιο
οφειλέτη, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1·

η) ως «εγκατάσταση», νοείται ο τόπος όπου ο οφειλέτης ασκεί 1. Εάν ο παρών κανονισµός δεν ορίζει άλλως, δίκαιο
εφαρµοστέο στη διαδικασία αφερεγγυότητας και σταοιαδήποτε µη προσωρινή οικονοµική δραστηριότητα, στην

οποία χρησιµοποιεί τον ανθρώπινο παράγοντα αλλά και αποτελέσµατά της είναι το δίκαιο του κράτους µέλους έναρξης
της διαδικασίας, κατωτέρω καλουµένου «κράτος έναρξης».περιουσιακά στοιχεία.
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2. Το δίκαιο του κράτους έναρξης ρυθµίζει τις προϋποθέσεις 2. Εµπράγµατα δικαιώµατα κατά την έννοια της παραγράφου
1 είναι:έναρξης, τη διεξαγωγή και την περάτωση της διαδικασίας

αφερεγγυότητας. Βάσει του δικαίου αυτού, ορίζονται
α) το δικαίωµα απευθείας ή µέσω τρίτου διάθεσης περιουσιακούσυγκεκριµένα:

στοιχείου και ικανοποίησης από το τίµηµα ή τις προσόδους
του, ιδίως δυνάµει ενεχύρου ή υποθήκης·α) οι οφειλέτες που, ως εκ της ιδιότητάς τους, έχουν πτωχευτική

ικανότητα·
β) το αποκλειστικό δικαίωµα είσπραξης µιας απαιτήσεως, και δη

το δικαίωµα το οποίο είναι ασφαλισµένο είτε µε ενέχυρο,
β) η πτωχευτική και η µεταπτωχευτική περιουσία· αντικείµενο του οποίου είναι η απαίτηση, είτε µε εκχώρηση

της απαιτήσεως αυτής·
γ) οι εξουσίες του οφειλέτη και οι εξουσίες του συνδίκου·

γ) το δικαίωµα διεκδίκησης του περιουσιακού στοιχείου εις
χείρας οιουδήποτε κατέχοντος ή καρπουµένου αντίθετα προςδ) οι προϋποθέσεις συµψηφισµού·
την επιθυµία του δικαιούχου ή/και επιστροφής του στον
διεκδικούντα·

ε) τα αποτελέσµατα της διαδικασίας αφερεγγυότητας επί των
υφισταµένων συµβάσεων στις οποίες ο οφειλέτης είναι δ) το εµπράγµατο δικαίωµα καρπώσεως περιουσιακού στοιχείου.
συµβαλλόµενο µέρος·

3. Εξοµοιώνεται προς εµπράγµατο δικαίωµα το δικαίωµα το
στ) τα αποτελέσµατα της διαδικασίες αφερεγγυότητας επί των εγγεγραµµένο σε δηµόσιο βιβλίο και αντιτάξιµο έναντι τρίτων, διά

ατοµικών διώξεων εκ µέρους πιστωτών, εκτός αν υφίσταται του οποίου είναι δυνατή η απόκτηση εµπραγµάτου δικαιώµατος,
εκκρεµοδικία· κατά την έννοια της παραγράφου 1.

ζ) οι πτωχευτικές και οι µεταπτωχευτικές απαιτήσεις·
4. Η παράγραφος 1 δεν κωλύει τις κατ' άρθρο 4 παράγραφος
2 στοιχείο ιγ) αγωγές αναγνώρισης της ακυρότητας ή ακυρώσεως

η) οι κανόνες αναγγελίας, εξέλεγξης και τελικής επαλήθευσης ή κήρυξης του ανενεργού της δικαιοπραξίας.
των πιστώσεων·

'Αρθρο 6θ) οι κανόνες διανοµής του προϊόντος της ρευστοποιήσεως των
περιουσιακών στοιχείων, η κατάταξη των απαιτήσεων και τα
δικαιώµατα των πιστωτών οι οποίοι ικανοποιήθηκαν εν µέρει Συµψηφισµός
µετά την έναρξη της διαδικασίας αφερεγγυότητας, βάσει
εµπραγµάτου δικαιώµατος ή διά συµψηφισµού·

1. Η έναρξη της διαδικασίας αφερεγγυότητας δεν θίγει το
δικαίωµα του πιστωτή να προτείνει συµψηφισµό απαιτήσεώς τουι) οι προϋποθέσεις και τα αποτελέσµατα της περατώσεως της
προς την αντίστοιχη απαίτηση του οφειλέτη, εφόσον ο εν λόγωδιαδικασίας αφερεγγυότητας, ιδίως διά πτωχευτικού
συµψηφισµός επιτρέπεται από το δίκαιο που διέπει την απαίτησησυµβιβασµού·
του αφερέγγυου οφειλέτη.

ια) τα δικαιώµατα των πιστωτών µετά την περάτωση της
2. Η παράγραφος 1 δεν κωλύει τις αγωγές για αναγνώριση τηςδιαδικασίας αφερεγγυότητας·
ακυρότητας, ακύρωσης ή κήρυξης του ανενεργού της
δικαιοπραξίας, κατά το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο ιγ).ιβ) ο καταλογισµός των εξόδων και δαπανών της διαδικασίας

αφερεγγυότητας·
'Αρθρο 7

ιγ) οι κανόνες που άπτονται της ακυρότητας, ακυρωσίας ή
του ανενεργού των επιβλαβών για όλους τους πιστωτές

Επιφύλαξη κυριότηταςδικαιοπραξιών.

1. Η έναρξη διαδικασίας αφερεγγυότητας κατά του αγοραστή
περιουσιακού στοιχείου δεν θίγει τα δικαιώµατα του πωλητή που'Αρθρο 5
απορρέουν από επιφύλαξη κυριότητας, εάν, κατά την έναρξη της
διαδικασίας, το περιουσιακό στοιχείο ευρίσκεται σε κράτος µέλος
διάφορο του κράτους έναρξης.Εµπράγµατα δικαιώµατα τρίτων

2. Η έναρξη διαδικασίας αφερεγγυότητας κατά του πωλητή
περιουσιακού στοιχείου, µετά την παράδοση του περιουσιακού1. Η έναρξη της διαδικασίας αφερεγγυότητας δεν θίγει

εµπράγµατα δικαιώµατα πιστωτών ή τρίτων επί πραγµάτων ή στοιχείου, δεν αποτελεί λόγο λύσεως ή καταγγελίας της πωλήσεως
ούτε κωλύει τον αγοραστή να αποκτήσει την κυριότητα τουασωµάτων αντικειµένων, κινητών ή ακινήτων (τόσο συγκεκριµένων

περιουσιακών στοιχείων όσο και περιουσιών, ως συνόλου που κατά πωληθέντος, εάν, κατά την έναρξη της διαδικασίας, το περιουσιακό
στοιχείο ευρίσκεται σε κράτος µέλος διάφορο του κράτουςκαιρούς αλλάζει), ανηκόντων στον οφειλέτη και ευρισκόµενων σε

άλλο κράτος µέλος κατά την έναρξη της διαδικασίας. έναρξης.

01_2003_1905_testo_GR.indd   122 30-06-2005   8:01:34



30.6.2000 EL L 160/7Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν κωλύουν τις αγωγές για 'Αρθρο 13
αναγνώριση της ακυρότητας, ακύρωσης ή κήρυξης του ανενεργού
της δικαιοπραξίας, κατά το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο ιγ).

Επιβλαβείς πράξεις

'Αρθρο 8 Το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο ιγ) δεν ισχύει, εάν αυτός ο
οποίος επωφελήθη δικαιοπραξίας επιβλαβούς για το σύνολο των
πιστωτών προσκοµίσει απόδειξη ότι:Σύµβαση µε αντικείµενο ακίνητο

— η δικαιοπραξία αυτή διέπεται από το δίκαιο κράτους µέλουςΤα αποτελέσµατα της διαδικασίας αφερεγγυότητας επί συµβάσεως άλλου από το κράτος έναρξης και ότιπαρεχούσης δικαίωµα κτήσεως και καρπώσεως ακινήτου, διέπονται
αποκλειστικά από το δίκαιο του κράτους µέλους στο οποίο — το δίκαιο αυτό δεν παρέχει στη συγκεκριµένη περίπτωσηευρίσκεται το ακίνητο. κανένα µέσο προσβολής της δικαιοπραξίας αυτής.

'Αρθρο 9
'Αρθρο 14

Συστήµατα πληρωµής και χρηµαταγορές
Προστασία του αποκτώντος τρίτου

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 5, τα αποτελέσµατα της
Εάν ο οφειλέτης, µε δικαιοπραξία συναφθείσα µετά την έναρξη τηςδιαδικασίας αφερεγγυότητας επί των δικαιωµάτων και των
διαδικασίας αφερεγγυότητας, διαθέσει εξ επαχθούς αιτίας:υποχρεώσεων των συµµετεχόντων σε σύστηµα πληρωµών ή

διακανονισµού ή σε χρηµαταγορά, διέπονται αποκλειστικά από το
— ακίνητο, ήδίκαιο του κράτους µέλους το διέπον το εν λόγω σύστηµα ή την

αγορά.
— πλοίο ή αεροσκάφος εγγραφόµενο υποχρεωτικά σε δηµόσιο

βιβλίο, ή
2. Η παράγραφος 1 δεν κωλύει την έγερση αγωγής για
αναγνώριση της ακυρότητας, ακύρωσης ή κήρυξης του ανενεργού — κινητές αξίες, των οποίων προϋπόθεση ύπαρξης είναι η
πληρωµών ή συναλλαγών, βάσει του δικαίου το οποίο διέπει το εγγραφή σε δηµόσιο βιβλίο προβλεπόµενο εκ του νόµου,
συγκεκριµένο σύστηµα πληρωµών ή τη χρηµαταγορά.

το κύρος της δικαιοπραξίας διέπεται από το δίκαιο του κράτους
στο οποίο ευρίσκεται το ακίνητο ή το οποίο επιτάσσει την τήρηση

'Αρθρο 10 του βιβλίου.

Σύµβαση εργασίας
'Αρθρο 15

Τα αποτελέσµατα της διαδικασίας αφερεγγυότητας επί συµβάσεως
εργασίας και επί της σχέσεως εργασίας, διέπονται αποκλειστικώς Αποτελέσµατα της διαδικασίας αφερεγγυότητας επί
από το δίκαιο του κράτους µέλους το διέπον τη σύµβαση εργασίας. εκκρεµών δικών

Τα αποτελέσµατα της διαδικασίας αφερεγγυότητας επί εκκρεµούς'Αρθρο 11
δίκης µε αντικείµενο πράγµα ή δικαίωµα της πτωχευτικής
περιουσίας, διέπονται αποκλειστικά από το δίκαιο του κράτους

Αποτελέσµατα επί των δικαιωµάτων που υπόκεινται σε µέλους στο οποίο υφίσταται η εκκρεµοδικία.
καταχώριση

Τα αποτελέσµατα της διαδικασίας αφερεγγυότητας τα σχετικά µε
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙδικαιώµατα του οφειλέτη επί ακινήτου, πλοίου ή αεροσκάφους, τα

οποία χρήζουν καταχωρίσεως σε δηµόσιο βιβλίο, διέπονται από το
δίκαιο του κράτους µέλους το οποίο επιτάσσει την τήρηση του ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ
βιβλίου.

'Αρθρο 16
'Αρθρο 12

Βασική αρχήΚοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας και κοινοτικό σήµα

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, ένα κοινοτικό σήµα, 1. Η κήρυξη της έναρξης µιας διαδικασίας αφερεγγυότητας
από τα κατ' άρθρο 3 αρµόδια δικαστήρια κράτους µέλους,ένα κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας ή κάθε ανάλογο δικαίωµα

προβλεπόµενο εκ του κοινοτικού δικαίου, δύνανται να αναγνωρίζεται στο έδαφος όλων των άλλων κρατών µελών µόλις
αρχίσει να παράγει τα αποτελέσµατά της στο κράτος έναρξης.περιληφθούν µόνο σε διαδικασία του άρθρου 3 παράγραφος 1.
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Ο κανόνας αυτός ισχύει επίσης και αν, ως εκ της ιδιότητας του 3. Κατά την άσκηση των εξουσιών του, ο σύνδικος τηρεί το
δίκαιο του κράτους µέλους στο οποίο προτίθεται να ενεργήσει,οφειλέτη, είναι αδύνατη στα υπόλοιπα κράτη µέλη η κατ' αυτού

έναρξη διαδικασίας αφερεγγυότητας. και δη τις διαδικασίες ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων.
Οι εξουσίες του συνδίκου δεν περιλαµβάνουν δικαίωµα χρήσης
µέσων καταναγκασµού ούτε δικαίωµα αποφάσεως επί νοµικής
διαδικασίας ή διαφοράς.

2. Η αναγνώριση της διαδικασίας του άρθρου 3 παράγραφος
1 δεν εµποδίζει την έναρξη διαδικασίας του άρθρου 3 παράγραφος
2 από δικαστήριο άλλου κράτους µέλους. Στην περίπτωση αυτή,
η τελευταία αυτή διαδικασία είναι δευτερεύουσα διαδικασία 'Αρθρο 19
αφερεγγυότητας κατά την έννοια του κεφαλαίου ΙΙΙ.

Απόδειξη του διορισµού του συνδίκου

'Αρθρο 17
Ο διορισµός του συνδίκου αποδεικνύεται µε την προσκόµιση
επικυρωµένου αντιγράφου της απόφασης διορισµού ή µε
οποιαδήποτε άλλη βεβαίωση του αρµόδιου δικαστηρίου.Αποτελέσµατα της αναγνώρισης

Το κράτος µέλος στο οποίο ο σύνδικος προτίθεται να ενεργήσει
1. Η απόφαση έναρξης διαδικασίας του άρθρου 3 παράγραφος δικαιούται να του ζητήσει µετάφραση στην επίσηµη γλώσσα ή σε
1 παράγει άνευ ετέρου σε κάθε άλλο κράτος µέλος τα µία από τις επίσηµες γλώσσες του. 'Αλλη νοµιµοποίηση ή ανάλογη
αποτελέσµατα που ορίζει το δίκαιο του κράτους έναρξης, εφόσον διατύπωση δεν απαιτείται.
ο παρών κανονισµός δεν προβλέπει άλλως και ενόσω δεν έχει
κινηθεί σ' αυτό το άλλο κράτος µέλος καµία άλλη διαδικασία του
άρθρου 3 παράγραφος 2.

'Αρθρο 20

2. Τα αποτελέσµατα διαδικασίας του άρθρου 3 παράγραφος 2
Απόδοση και καταλογισµόςδεν αµφισβητούνται στα άλλα κράτη µέλη. Τυχόν περιορισµοί των

δικαιωµάτων των πιστωτών και δη αναστολή πληρωµών ή άφεση
χρέους, καθόσον αφορά περιουσιακά στοιχεία ευρισκόµενα σε

1. Ο πιστωτής ο οποίος, µετά την έναρξη διαδικασίας τουάλλο κράτος µέλος, αντιτάσσονται µόνον στους συγκατατεθέντες
άρθρου 3 παράγραφος 1, ικανοποίησε καθ' οιονδήποτε τρόπο, καιπιστωτές.
δη µέσω αναγκαστικής εκτελέσεως, εν όλω ή εν µέρει την απαίτησή
του µε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη ευρισκόµενα σε άλλο
κράτος µέλος, οφείλει να αποδώσει ότι έλαβε στο σύνδικο,
επιφυλασσοµένων των άρθρων 5 και 7.'Αρθρο 18

2. Προς εξασφάλιση ίσης µεταχείρισης των πιστωτών, οΕξουσίες του συνδίκου
πιστωτής ο οποίος, στο πλαίσιο διαδικασίας αφερεγγυότητας,
ικανοποίησε µέρος της απαίτησής του, δεν συµµετέχει στις
διανοµές τις πραγµατοποιούµενες στο πλαίσιο άλλης διαδικασίας

1. Ο σύνδικος ο οριζόµενος από δικαστήριο αρµόδιο βάσει µέχρις ότου οι πιστωτές της αυτής τάξεως ή κατηγορίας λάβουν
του άρθρου 3 παράγραφος 1 δικαιούται να ασκεί εντός άλλου ισοδύναµο µέρος στο πλαίσιο της άλλης διαδικασίας.
κράτους µέλους όλες τις εξουσίες που του απονέµει το δίκαιο του
κράτους ενάρξεως, εφόσον δεν έχει κηρυχθεί σ' αυτό η έναρξη
άλλης διαδικασίας αφερεγγυότητας ή δεν έχει ληφθεί άλλο
αντίθετο ασφαλιστικό µέτρο λόγω υποβολής αιτήσεως ενάρξεως 'Αρθρο 21
διαδικασίας αφερεγγυότητας στο εν λόγω άλλο κράτος. ∆ικαιούται
µεταξύ άλλων, και επιφυλασσοµένων των άρθρων 5 και 7, να
µεταφέρει τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη εκτός του ∆ηµοσιότητα
κράτους µέλους στο οποίο βρίσκονται.

1. Το ουσιαστικό περιεχόµενο της αποφάσεως περί ενάρξεως
της διαδικασίας αφερεγγυότητας και της τυχόν αποφάσεως2. Ο σύνδικος ο διορισθείς από δικαστήριο αρµόδιο βάσει του

άρθρου 3 παράγραφος 2 δικαιούται, εντός των άλλων κρατών διορισµού συνδίκου δηµοσιεύονται, κατ' αίτηση του συνδίκου, σε
όλα τα κράτη µέλη σύµφωνα µε τις ισχύουσες στο καθέναµελών, να επικαλείται δικαστικώς ή εξωδίκως, το γεγονός ότι, µετά

την έναρξη της διαδικασίας αφερεγγυότητας, κινητά περιουσιακά διατυπώσεις δηµοσιότητας. Στη δηµοσίευση αναφέρεται επίσης
το όνοµα του διορισθέντος συνδίκου και διευκρινίζεται εάν οστοιχεία µεταφέρθηκαν από το κράτος έναρξης στο συγκεκριµένο

άλλο κράτος µέλος. ∆ικαιούται επίσης να ασκεί αγωγές εφαρµοσθείς κανόνας αρµοδιότητας είναι ο κανόνας του άρθρου
3 παράγραφος 1 ή του άρθρου 3 παράγραφος 2.πτωχευτικής ανάκλησης προς όφελος των πιστωτών.
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2. Ωστόσο, η υποχρεωτική δηµοσίευση δύναται να επιβληθεί σύµβασης των Βρυξελλών για τη διεθνή δικαιοδοσία και την
εκτέλεση αποφάσεων επί αστικών και εµπορικών υποθέσεων, όπωςαπό κάθε κράτος µέλος στο οποίο ο οφειλέτης διαθέτει

εγκατάσταση. Στην περίπτωση αυτή, ο σύνδικος ή κάθε αρµόδια τροποποιήθηκε από τις συµβάσεις προσχώρησης στη σύµβαση
αυτή.προς τούτο αρχή του κράτους µέλους έναρξης της διαδικασίας

του άρθρου 3 παράγραφος 1, λαµβάνει όλα τα µέτρα που είναι
αναγκαία για να εξασφαλίσει τη δηµοσίευση αυτή. Το πρώτο εδάφιο ισχύει επίσης για τις αποφάσεις που αποτελούν

άµεση απόρροια της διαδικασίας αφερεγγυότητας και εντάσσονται
απευθείας σ' αυτήν, και αν ακόµη εκδοθούν από άλλο δικαστήριο.'Αρθρο 22

Το πρώτο εδάφιο ισχύει επίσης για τις αποφάσεις ασφαλιστικώνΕγγραφή σε δηµόσιο βιβλίο
µέτρων που λαµβάνονται µετά από την αίτηση έναρξης µιας
διαδικασίας αφερεγγυότητας.

1. Η απόφαση περί ενάρξεως διαδικασίας του άρθρου 3
παράγραφος 1 καταχωρίζεται, κατ' αίτηση του συνδίκου, στα

2. Η αναγνώριση και η εκτέλεση των λοιπών αποφάσεων πληνβιβλία µεταγραφών, στα µητρώα των εµπόρων και σε οιοδήποτε
αυτών της παραγράφου 1, διέπονται από τη σύµβαση τηςάλλο δηµόσιο βιβλίο τηρούµενο στα άλλα κράτη µέλη.
παραγράφου 1, εφόσον τυγχάνει εφαρµογής.

2. Πάντως, κάθε κράτος µέλος µπορεί να προβλέπει την
υποχρεωτική εγγραφή. Στην περίπτωση αυτή, ο σύνδικος ή άλλη 3. Τα κράτη µέλη δεν υποχρεούνται σε αναγνώριση ή εκτέλεση
προς τούτο εξουσιοδοτηµένη αρχή στο κράτος µέλος στο οποίο αποφάσεως εκδοθείσας σύµφωνα µε την παράγραφο 1, εάν τυχόν
άρχισε η διαδικασία του άρθρου 3 παράγραφος 1, πρέπει να συνεπάγεται περιορισµό της ατοµικής ελευθερίας ή του
λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα για να εξασφαλίσει την εγγραφή ταχυδροµικού απορρήτου.
αυτή.

'Αρθρο 26 (1)'Αρθρο 23

'Εξοδα ∆ηµόσια τάξη

Τα έξοδα των βάσει των άρθρων 21 και 22 δηµοσιεύσεων και Οιοδήποτε κράτος µέλος δικαιούται να αρνηθεί την αναγνώριση
καταχωρίσεων θεωρούνται έξοδα και δαπάνες της διαδικασίας. διαδικασίας αφερεγγυότητας που άρχισε σε άλλο κράτος µέλος ή

την εκτέλεση απόφασης ληφθείσας στο πλαίσιο τέτοιας
διαδικασίας, εάν η αναγνώριση ή η εκτέλεση πρόκειται να παράγει'Αρθρο 24
αποτελέσµατα προδήλως αντίθετα προς τη δηµόσια τάξη αυτού,
και δη τις θεµελιώδεις αρχές και τα δικαιώµατα ή ελευθερίες του

Παροχή υπέρ του οφειλέτη ατόµου που κατοχυρώνονται συνταγµατικώς.

1. Ο προβαίνων εντός κράτους µέλους σε εκπλήρωση παροχής
προς όφελος οφειλέτη υποκείµενου σε διαδικασία αφερεγγυότητας ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
η οποία άρχισε σε άλλο κράτος µέλος, ενώ θα έπρεπε να εκτελεσθεί
προς όφελος του συνδίκου της διαδικασίας αυτής, ελευθερώνεται,

∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣεάν αγνοούσε την έναρξη της διαδικασίας.

2. Μέχρις αποδείξεως του εναντίου, η άγνοια της έναρξης 'Αρθρο 27διαδικασίας αφερεγγυότητας τεκµαίρεται, εφόσον η εκπλήρωση
της παροχής έλαβε χώρα πριν από τις κατ' άρθρο 21 διατυπώσεις
δηµοσιότητας. Εάν η εκπλήρωση της παροχής έλαβε χώρα µετά τις 'Εναρξη διαδικασίας
διατυπώσεις αυτές, τεκµαίρεται, µέχρις αποδείξεως του εναντίου,
ότι ο εκπληρώσας τελούσε εν γνώσει της έναρξης της διαδικασίας.

Η έναρξη διαδικασίας του άρθρου 3 παράγραφος 1 µε απόφαση
δικαστηρίου κράτους µέλους αναγνωριζόµενη σε άλλο κράτος
µέλος (κύρια διαδικασία), καθιστά δυνατή την έναρξη, στο δεύτερο'Αρθρο 25
κράτος µέλος, τα δικαστήρια του οποίου έχουν αρµοδιότητα
βάσει του άρθρου 3 παράγραφος 2, δευτερεύουσας διαδικασίαςΑναγνώριση και εκτελεστό άλλων αποφάσεων αφερεγγυότητας, χωρίς να εξετάζεται η αφερεγγυότητα ή µη του
οφειλέτη και στο κράτος αυτό. Η διαδικασία αυτή είναι µία των

1. Οι αποφάσεις για τη διεξαγωγή και την περάτωση διαδικασιών του παραρτήµατος Β, παράγει δε αποτελέσµατα µόνο
διαδικασίας αφερεγγυότητας οι εκδιδόµενες από δικαστήριο του επί των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη των ευρισκόµενων
οποίου η απόφαση περί ενάρξεως της διαδικασίας αναγνωρίζεται σ' αυτό το άλλο κράτος µέλος.
σύµφωνα µε το άρθρο 16, καθώς και ο πτωχευτικός συµβιβασµός
που εγκρίνεται από το δικαστήριο αυτό, αναγνωρίζονται επίσης
άνευ ετέρου. Οι αποφάσεις αυτές εκτελούνται σύµφωνα µε τα (1) Λαµβάνεται υπό σηµείωση η δήλωση της Πορτογαλίας σχετικά µε την

εφαρµογή των άρθρων 26 και 27 (ΕΕ C 183 της 30.6.2000, σ. 1).άρθρα 31 έως 51, εξαιρέσει του άρθρου 34 παράγραφος 2, της
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'Αρθρο 28 'Αρθρο 32

Εφαρµοστέο δίκαιο
'Ασκηση των δικαιωµάτων των πιστωτών

Τη δευτερεύουσα διαδικασία διέπει το δίκαιο του κράτους µέλους
όπου άρχισε η δευτερεύουσα διαδικασία, εκτός αν άλλως ορίζει ο
παρών κανονισµός.

1. Ο πιστωτής δικαιούται να αναγγείλει την απαίτησή του στην
κύρια ή σε οιαδήποτε δευτερεύουσα διαδικασία.

'Αρθρο 29

2. Οι σύνδικοι της κυρίας και των δευτερευουσών διαδικασιώνΕνεργητική νοµιµοποίηση
αναγγέλλουν στις άλλες διαδικασίες τις απαιτήσεις οι οποίες έχουν
αναγγελθεί στη διαδικασία για την οποία διορίστηκαν αντιστοίχως

Την έναρξη δευτερεύουσας διαδικασίας δικαιούται να ζητήσει: σύνδικοι, εφόσον η αναγγελία είναι επωφελής για τους πιστωτές
της διαδικασίας που εκπροσωπούν, και επιφυλασσοµένου του
δικαιώµατος του κάθε πιστωτή να αντιταχθεί στην αναγγελία ή ναα) ο σύνδικος κύριας διαδικασίας·
την αποσύρει, εφόσον το εφαρµοστέο δίκαιο το επιτρέπει.

β) το πρόσωπο ή η αρχή που νοµιµοποιείται να ζητήσει την
έναρξη διαδικασίας αφερεγγυότητας βάσει του δικαίου του
κράτους µέλους στο οποίο ζητείται η έναρξη της

3. Οι σύνδικοι κύριας ή δευτερεύουσας διαδικασίαςδευτερεύουσας διαδικασίας.
δικαιούνται να συµµετέχουν ως πιστωτές σε άλλη διαδικασία,
µεταξύ άλλων, λαµβάνοντας µέρος στη συνέλευση των πιστωτών.

'Αρθρο 30

Προκαταβολή εξόδων και δαπανών 'Αρθρο 33

'Οταν το δίκαιο του κράτους µέλους στο οποίο ζητείται η έναρξη
δευτερεύουσας διαδικασίας απαιτεί να έχει ο οφειλέτης ενεργητικό
επαρκές για την ολική ή µερική κάλυψη των εξόδων και δαπανών Αναστολή της εκκαθάρισης
της διαδικασίας, το επιληφθέν της αιτήσεως δικαστήριο δικαιούται
να επιβάλει στον αιτούντα προκαταβολή εξόδων ή σύσταση
ανάλογης εγγύησης.

1. Το δικαστήριο που κήρυξε την έναρξη της δευτερεύουσας
διαδικασίας αναστέλλει εν όλω ή εν µέρει την εκκαθάριση
κατόπιν αιτήσεως του συνδίκου της κύριας διαδικασίας, υπό την'Αρθρο 31
προϋπόθεση ότι το επιληφθέν δικαστήριο δικαιούται να ζητήσει
από τον σύνδικο της κύριας διαδικασίας τη λήψη παντός
πρόσφορου µέτρου προστασίας των συµφερόντων των πιστωτώνΚαθήκον συνεργασίας και ενηµέρωσης
της δευτερεύουσας διαδικασίας και ορισµένων οµάδων πιστωτών.
Η αίτηση του συνδίκου της κυρίας διαδικασίας απορρίπτεται
µόνον εάν προδήλως δεν εξυπηρετεί τα συµφέροντα των πιστωτών1. Επιφυλασσοµένων των κανόνων περιορισµού της
της κύριας διαδικασίας. Η αναστολή της εκκαθάρισης διατάσσεταιανακοίνωσης πληροφοριών, ο σύνδικος της κύριας διαδικασίας και
για τρεις µήνες το πολύ, είναι δε δυνατή η παράταση ή η ανανέωσήοι σύνδικοι των δευτερευουσών διαδικασιών υπέχουν υποχρέωση
της για ίσο χρονικό διάστηµα.αµοιβαίας ενηµέρωσης. Ανακοινώνουν αµελλητί κάθε πληροφορία

η οποία είναι δυνατόν να αποβεί χρήσιµη στην άλλη διαδικασία,
όπως την πορεία της αναγγελίας και εξέλεγξης των απαιτήσεων και
όλα τα µέτρα που αποσκοπούν στην περάτωση της διαδικασίας.

2. Το δικαστήριο της παραγράφου 1 τερµατίζει την αναστολή
της εκκαθάρισης:

2. Επιφυλασσοµένων των κανόνων που ισχύουν για εκάστη
διαδικασία, ο σύνδικος της κύριας διαδικασίας και οι σύνδικοι των
δευτερευουσών διαδικασιών υποχρεούνται να συνεργάζονται. — αιτήσει του συνδίκου της κύριας διαδικασίας,

— αυτεπαγγέλτως, εάν το ζητήσει πιστωτής ή ο σύνδικος της3. Ο σύνδικος δευτερεύουσας διαδικασίας οφείλει να παρέχει
εγκαίρως στο σύνδικο της κύριας διαδικασίας τη δυνατότητα να δευτερεύουσας διαδικασίας, εφόσον την αναστολή δεν

δικαιολογεί πλέον ιδίως το συµφέρον των πιστωτών της κύριαςυποβάλει προτάσεις σχετικά µε την εκκαθάριση ή άλλη χρήση του
ενεργητικού της δευτερεύουσας διαδικασίας. ή της δευτερεύουσας διαδικασίας.
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'Αρθρο 34 'Αρθρο 37 (1)

Μετατροπή της προγενέστερης διαδικασίας
Μέτρα περάτωσης της δευτερεύουσας διαδικασίας

αφερεγγυότητας
Ο σύνδικος της κύριας διαδικασίας, εφόσον αποδεικνύεται ότι
εξυπηρετούνται τα συµφέροντα των πιστωτών της κυρίας
διαδικασίας, δικαιούται να ζητήσει τη µετατροπή µιας

1. Εάν το δίκαιο που διέπει τη δευτερεύουσα διαδικασία προγενέστερης διαδικασίας του παραρτήµατος Α κινηθείσας σε
αφερεγγυότητας επιτρέπει την περάτωσή της χωρίς εκκαθάριση άλλο κράτος µέλος, σε διαδικασία εκκαθάρισης.
αλλά µέσω σχεδίου εξυγίανσης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή
άλλου ανάλογου µέτρου, ο σύνδικος της κύριας διαδικασίας

Το κατ' άρθρο 3 παράγραφος 2 αρµόδιο δικαστήριο διατάσσει τηνοµιµοποιείται να προτείνει σχετικό µέτρο.
µετατροπή σε µία από τις διαδικασίες του παραρτήµατος Β.

Η κατ' αυτόν τον τρόπο περάτωση της δευτερεύουσας διαδικασίας
'Αρθρο 38βάσει µέτρου αναφεροµένου στο πρώτο εδάφιο, καθίσταται

οριστική µόνον κατόπιν συµφωνίας του συνδίκου της κύριας
διαδικασίας ή, αν ο σύνδικος δεν συµφωνεί, εφόσον το προταθέν Ασφαλιστικά µέτρα
µέτρο δεν θίγει οικονοµικώς τους πιστωτές της κύριας διαδικασίας.

Ο προσωρινός σύνδικος ο διοριζόµενος από δικαστήριο κράτους
µέλους αρµόδιο βάσει του άρθρου 3 παράγραφος 1, µε σκοπό τη

2. Περιορισµοί των δικαιωµάτων των πιστωτών, όπως αναστολή συντήρηση της περιουσίας του οφειλέτη, νοµιµοποιείται να
πληρωµής ή άφεση χρέους, απορρέοντες από µέτρο προταθέν ζητήσει, για το διάστηµα από την κατάθεση της αιτήσεως ενάρξεως
σύµφωνα µε την παράγραφο 1 σε δευτερεύουσα διαδικασία, δεν διαδικασίας αφερεγγυότητας µέχρι την έκδοση της σχετικής
παράγουν αποτελέσµατα επί των περιουσιακών στοιχείων του απόφασης, τη λήψη οιουδήποτε µέτρου συντήρησης και
οφειλέτη που δεν αποτελούν αντικείµενο της εν λόγω διαδικασίας, προστασίας της περιουσίας του οφειλέτη που ευρίσκεται σε άλλο
εκτός εάν συγκατατεθούν όλοι οι ενδιαφερόµενοι πιστωτές. κράτος µέλος, κατά το δίκαιο του κράτους αυτού.

3. ∆ιαρκούσης της κατ' άρθρο 33 αναστολής της εκκαθάρισης,
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IVµόνον ο σύνδικος της κύριας διαδικασίας, ή ο οφειλέτης µε τη

συγκατάθεση του συνδίκου, δικαιούται να προτείνει µέτρα
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΤΩΝσύµφωνα µε την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου στο πλαίσιο

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥΣτης δευτερεύουσας διαδικασίας. 'Αλλη πρόταση λήψεως τέτοιου
µέτρου δεν υποβάλλεται σε ψηφοφορία ούτε εγκρίνεται.

'Αρθρο 39

'Αρθρο 35
∆ικαίωµα αναγγελίας των απαιτήσεων

Οι πιστωτές οι έχοντες συνήθη διαµονή ή κατοικία ή έδρα σεΥπόλοιπο ενεργητικού της δευτερεύουσας διαδικασίας
κράτος µέλος άλλο από το κράτος έναρξης, συµπεριλαµβανοµένων
των φορολογικών αρχών και των οργανισµών κοινωνικής
ασφάλισης των κρατών µελών, δικαιούνται να αναγγέλλουνΕάν, µε την εκκαθάριση του ενεργητικού της δευτερεύουσας
εγγράφως τις απαιτήσεις τους, στο πλαίσιο της διαδικασίαςδιαδικασίας, ικανοποιηθούν όλες οι απαιτήσεις που έγιναν δεκτές
αφερεγγυότητας.κατ' αυτήν, ο σύνδικος της εν λόγω διαδικασίας µεταβιβάζει

αµελλητί το υπόλοιπο του ενεργητικού στο σύνδικο της κύριας
διαδικασίας.

'Αρθρο 40

Υποχρέωση ενηµέρωσης των πιστωτών'Αρθρο 36

1. Μόλις αρχίσει η διαδικασία αφερεγγυότητας σε κράτος
µέλος, το αρµόδιο δικαστήριο του κράτους αυτού ή ο σύνδικοςΜεταγενέστερη έναρξη της κύριας διαδικασίας
που έχει διορισθεί απ' το δικαστήριο αυτό, ενηµερώνει αµελλητί
τους πιστωτές που είναι γνωστοί και έχουν στα άλλα κράτη µέλη

'Οταν αρχίζει διαδικασία αφερεγγυότητας του άρθρου 3 τη συνήθη διαµονή τους, κατοικία ή έδρα.
παράγραφος 1, ενώ έχει ήδη αρχίσει, σε άλλο κράτος µέλος,
διαδικασία του άρθρου 3 παράγραφος 2, η προγενέστερη
διαδικασία διέπεται από τα άρθρα 31 έως 35, εφόσον η εξέλιξή (1) Λαµβάνεται υπό σηµείωση η δήλωση της Πορτογαλίας σχετικά µε την

εφαρµογή των άρθρων 26 και 37 (EE C 183 της 30.6.2000, σ. 1).της επιτρέπει την εφαρµογή αυτών των άρθρων.

01_2003_1905_testo_GR.indd   127 30-06-2005   8:01:39
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2. Η ενηµέρωση αυτή γίνεται µε την αποστολή, προς έκαστο 'Αρθρο 44
πιστωτή, σηµειώµατος το οποίο περιέχει ιδίως τις τηρητέες
προθεσµίες και τις κυρώσεις που προβλέπονται όσον αφορά τις Σχέσεις µε συµβάσεις
προθεσµίες αυτές, το όργανο ή την αρχή προς την οποία
διενεργείται η αναγγελία των απαιτήσεων και τα λοιπά ληπτέα

1. Μετά την έναρξη ισχύος του, ο παρών κανονισµόςµέτρα. Το σηµείωµα αυτό αναφέρει επίσης κατά πόσον πρέπει να
αντικαθιστά, ως προς το ουσιαστικό πεδίο εφαρµογής του, στιςαναγγείλουν την απαίτησή τους οι προνοµιούχοι ή οι έχοντες
σχέσεις µεταξύ κρατών µελών, τις συµβάσεις που έχουν συναφθείεµπράγµατον ασφάλεια πιστωτές.
µεταξύ δύο ή περισσοτέρων από τα κράτη αυτά, και ιδίως:

α) τη σύµβαση µεταξύ του Βελγίου και της Γαλλίας περί της
'Αρθρο 41 δικαστικής αρµοδιότητας, της ισχύος και της εκτελέσεως

δικαστικών αποφάσεων, διαιτητικών αποφάσεων και δηµοσίων
εγγράφων, που υπεγράφη στο Παρίσι, στις 8 Ιουλίου 1899·Περιεχόµενο της αναγγελίας απαιτήσεως

β) τη σύµβαση µεταξύ Βελγίου και Αυστρίας περί πτωχεύσεως,
Ο πιστωτής αποστέλλει τυχόν αντίγραφο των αποδεικτικών, και πτωχευτικού συµβιβασµού και αναστολής πληρωµών (µε το
αναφέρει το είδος της απαιτήσεως, την ηµεροµηνία της γένεσής πρόσθετο πρωτόκολλο της 13ης Ιουνίου 1973), που
της, το ύψος της, καθώς και το αν έχει ή µη προνοµιούχο υπεγράφη στις Βρυξέλλες, στις 16 Ιουλίου 1969·
χαρακτήρα ή εµπράγµατη ασφάλεια, ή εάν υφίσταται επιφύλαξη

γ) τη σύµβαση µεταξύ του Βελγίου και των Κάτω Χωρών περί τηςκυριότητας, και τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία συνιστούν
δικαστικής αρµοδιότητας, της πτωχεύσεως και της ισχύος καιαντικείµενο της ασφάλειας την οποία επικαλείται.
εκτελέσεως δικαστικών αποφάσεων, διαιτητικών αποφάσεων
και δηµοσίων εγγράφων, που υπεγράφη στις Βρυξέλλες, στις
28 Μαρτίου 1925·'Αρθρο 42

δ) τη συνθήκη µεταξύ Γερµανίας και Αυστρίας περί πτωχεύσεως
και πτωχευτικού συµβιβασµού, που υπεγράφη στη Βιέννη, στιςΓλώσσες
25 Μαΐου 1979·

ε) τη σύµβαση µεταξύ Γαλλίας και Αυστρίας για τη διεθνή1. Η κατά το άρθρο 40 ενηµέρωση πραγµατοποιείται στην
δικαιοδοσία και την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεωνεπίσηµη γλώσσα ή σε µία από τις επίσηµες γλώσσες του κράτους
στον τοµέα της πτώχευσης, που υπεγράφη στη Βιέννη, στιςέναρξης. Χρησιµοποιείται προς τούτο έντυπο που φέρει, σε όλες
27 Φεβρουαρίου 1979·τις επίσηµες γλώσσες των οργάνων της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης, τον

τίτλο «Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Προσοχή στις
στ) τη σύµβαση µεταξύ της Γαλλίας και της Ιταλίας περίπροθεσµίες».

εκτελέσεως αποφάσεων επί αστικών και εµπορικών υποθέσεων,
που υπεγράφη στη Ρώµη, στις 3 Ιουνίου 1930·

2. Ο πιστωτής ο οποίος έχει τη συνήθη διαµονή ή την κατοικία
ζ) τη σύµβαση µεταξύ Ιταλίας και Αυστρίας περί πτωχεύσεως καιή την έδρα του σε κράτος µέλος διάφορο του κράτους έναρξης,

πτωχευτικού συµβιβασµού, που υπεγράφη στη Ρώµη, στιςδικαιούται να αναγγείλει την απαίτησή του στην επίσηµη γλώσσα
12 Ιουλίου 1977·ή σε µία από τις επίσηµες γλώσσες του κράτους αυτού, οπότε η

αναγγελία της απαιτήσεώς του πρέπει τουλάχιστον να φέρει τον
η) τη σύµβαση µεταξύ του Βασιλείου των Κάτω Χωρών καιτίτλο «Αναγγελία απαιτήσεως» στην επίσηµη γλώσσα ή σε µία από

της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας περί τηςτις επίσηµες γλώσσες του κράτους έναρξης. Μπορεί επίσης να
αµοιβαίας αναγνωρίσεως και εκτελέσεως των αποφάσεωνυποχρεωθεί να προσκοµίσει µετάφραση της αναγγελίας στην
και άλλων εκτελεστών τίτλων επί αστικών και εµπορικώνεπίσηµη γλώσσα ή σε µία από τις επίσηµες γλώσσες του κράτους
υποθέσεων, που υπεγράφη στη Χάγη, στις 30 Αυγούστουέναρξης.
1962·

θ) τη σύµβαση µεταξύ του Ηνωµένου Βασιλείου και του
Βασιλείου του Βελγίου περί αµοιβαίας εκτελέσεως αποφάσεωνΚΕΦΑΛΑΙΟ V
επί αστικών και εµπορικών υποθέσεων, και το πρωτόκολλό
της, που υπεγράφη στις Βρυξέλλες, στις 2 Μαΐου 1934·

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
ι) την περί πτωχεύσεως σύµβαση µεταξύ ∆ανίας, Φινλανδίας,

Νορβηγίας, Σουηδίας και Ισλανδίας, που υπεγράφη στην
'Αρθρο 43 Κοπεγχάγη, στις 7 Νοεµβρίου 1933·

ια) την ευρωπαϊκή σύµβαση για ορισµένες διεθνείς πτυχές της
Χρονική ισχύς πτωχεύσεως, που υπεγράφη στην Κωνσταντινούπολη, στις

5 Ιουνίου 1990.
Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται µόνο στις διαδικασίες
αφερεγγυότητας που άρχισαν µετά την έναρξη ισχύος του. Οι 2. Οι συµβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1

συνεχίζουν να παράγουν αποτελέσµατα, καθόσον αφορά τιςπράξεις που διενεργήθηκαν από τον οφειλέτη πριν από την έναρξη
ισχύος του παρόντος κανονισµού, εξακολουθούν να διέπονται από διαδικασίες που άρχισαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος

κανονισµού.το εφαρµοστέο τη στιγµή που διενεργήθηκαν δίκαιο.
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3. Ο παρών κανονισµός δεν εφαρµόζεται: 'Αρθρο 46

α) σε κάθε κράτος µέλος, κατά το µέτρο που είναι ασυµβίβαστος
µε υποχρεώσεις σε πτωχευτικές υποθέσεις που προκύπτουν 'Εκθεση και προσαρµογήαπό σύµβαση η οποία έχει συναφθεί από το κράτος αυτό µε
µία ή περισσότερες τρίτες χώρες, πριν από την έναρξη ισχύος
του παρόντος κανονισµού· 'Οχι αργότερα από την 1η Ιουνίου 2012 και, εν συνεχεία, ανά

πενταετία, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το
β) στο Ηνωµένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Συµβούλιο και την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή έκθεση για

Ιρλανδίας, κατά το µέτρο που είναι ασυµβίβαστος µε την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού. Η έκθεση συνοδεύεται,
υποχρεώσεις σε πτωχευτικές υποθέσεις και σε υποθέσεις ενδεχοµένως, από πρόταση προσαρµογής του παρόντος
εκκαθάρισης αφερέγγυων εταιρειών που προκύπτουν από κανονισµού.
συµφωνίες µε την Κοινοπολιτεία, οι οποίες ισχύουν κατά το
χρόνο ενάρξεως ισχύος του παρόντος κανονισµού.

'Αρθρο 45 'Αρθρο 47

Τροποποίηση παραρτηµάτων

'Εναρξη ισχύοςΤο Συµβούλιο, αποφασίζοντας οµοφώνως, µπορεί να τροποποιήσει
τα παραρτήµατα του παρόντος κανονισµού, κατόπιν πρωτοβουλίας
ενός ή πλειόνων από τα µέλη του ή προτάσει της Επιτροπής. Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 31 Μαΐου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα στα κράτη
µέλη, σύµφωνα µε τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Βρυξέλλες, 29 Μαΐου 2000.

Για το Συµβούλιο

Πρόεδρος

A. COSTA
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

∆ιαδικασίες αφερεγγυότητας του άρθρου 2 στοιχείο α)

BELGIQUE—BELGIË — Arrangements under the control of the Court which involve the
vesting of all or part of the property of the debtor in the Official
Assignee for realisation and distribution— Het faillissement/La faillite

— Company examinership— Het gerechtelijk akkoord/Concordat judiciaire

— De collectieve schuldenregeling/Le règlement collectif de dettes
ITALIA

DEUTSCHLAND — Fallimento

— Das Konkursverfahren — Concordato preventivo

— Das gerichtliche Vergleichsverfahren — Liquidazione coatta amministrativa

— Das Gesamtvollstreckungsverfahren — Amministrazione straordinaria

— Das Insolvenzverfahren — Amministrazione controllata

ΕΛΛΑ∆Α LUXEMBOURG

— Η πτώχευση — Faillite

— Η ειδική εκκαθάριση — Gestion contrôlée

— Η προσωρινή διαχείριση εταιρείας. Η διοίκηση και η διαχείριση των — Concordat préventif de faillite (par abandon d’actif)
πιστωτών

— Régime spécial de liquidation du notariat
— Η υπαγωγή επιχείρησης υπό επίτροπο µε σκοπό τη σύναψη συµβι-

βασµού µε τους πιστωτές

NEDERLAND

ESPAÑA
— Het faillissement

— Concurso de acreedores
— De surséance van betaling

— Quiebra
— De schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

— Suspensión de pagos

ÖSTERREICH

FRANCE
— Das Konkursverfahren

— Liquidation judiciaire
— Das Ausgleichsverfahren

— Redressement judiciaire avec nomination d’un administrateur

PORTUGAL
IRELAND

— O processo de falência
— Compulsory winding up by the Court

— Os processos especiais de recuperação de empresa, ou seja:
— Bankruptcy

— A concordata
— The administration in bankruptcy of the estate of persons dying

— A reconstituição empresarialinsolvent

— A estruturação financeira— Winding-up in bankruptcy of partnerships

— Creditor’s voluntary winding up (with confirmation of a Court) — A gestão controlada
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SUOMI—FINLAND UNITED KINGDOM

— Konkurssi/konkurs — Winding up by or subject to the supervision of the court

— Yrityssaneeraus/företagssanering — Creditors’ voluntary winding up (with confirmation by the court)

— AdministrationSVERIGE

— Voluntary arrangements under insolvency legislation— Konkurs

— Företagsrekonstruktion — Bankruptcy or sequestration
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

∆ιαδικασία εκκαθάρισης του άρθρου 2 στοιχείο γ)

BELGIQUE —BELGÏE — Arrangements of the control of the Court which involve the
vesting of all or part of the property of the debtor in the Official
Assignee for realisation and distribution— Het faillissement/La faillite

ITALIADEUTSCHLAND

— Fallimento— Das Konkursverfahren
— Liquidazione coatta amministrativa

— Das Gesamtvollstreckungsverfahren

LUXEMBOURG— Das Insolvenzverfahren

— Faillite
ΕΛΛΑ∆Α

— Régime spécial de liquidation du notariat

— Η πτώχευση
NEDERLAND

— Η ειδική εκκαθάριση
— Het faillissement

— De schuldsaneringsregeling natuurlijke personenESPAÑA

— Concurso de acreedores
ÖSTERREICH

— Quiebra — Das Konkursverfahren

— Suspensión de pagos basada en la insolvencia definitiva
PORTUGAL

— O processo de falênciaFRANCE

— Liquidation judiciaire
SUOMI—FINLAND

— Konkurssi/konkurs
IRELAND

— Compulsory winding up SVERIGE

— Konkurs— Bankruptcy

— The administration in bankruptcy of the estate of persons dying UNITED KINGDOMinsolvent

— Winding up by or subject to the supervision of the court
— Winding up in bankruptcy of partnerships

— Creditors’ voluntary winding up (with confirmation by the court)
— «Creditors» voluntary winding up (with the confirmation of a

Court) — Bankruptcy or sequestration

01_2003_1905_testo_GR.indd   132 30-06-2005   8:01:42
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

Σύνδικοι του άρθρου 2 στοιχείο β)

BELGIQUE—BELGÏE IRELAND

— De curator/Le curateur — Liquidator

— De commissaris inzake opschorting/Le commissaire au sursis — Official Assignee

— De schuldbemiddelaar/Le médiateur de dettes — Trustee in bankruptcy

— Provisional Liquidator
DEUTSCHLAND

— Examiner
— Konkursverwalter

— Vergleichsverwalter
ITALIA

— Sachwalter (nach der Vergleichsordnung)
— Curatore

— Verwalter
— Commissario

— Insolvenzverwalter

— Sachwalter (nach der Insolvenzordnung) LUXEMBOURG

— Treuhänder — Le curateur

— Vorläufiger Insolvenzverwalter — Le commissaire

— Le liquidateur
ΕΛΛΑ∆Α

— Le conseil de gérance de la section d’assainissement du notariat— Ο σύνδικος

— Ο προσωρινός διαχειριστής. Η διοικούσα επιτροπή των πιστωτών
NEDERLAND

— Ο ειδικός εκκαθαριστής
— De curator in het faillissement

— Ο επίτροπος
— De bewindvoerder in de surséance van betaling

ESPAÑA — De bewindvoerder in de schuldsaneringsregeling natuurlijke
personen

— Depositario-administrador

— Interventor o Interventores ÖSTERREICH

— Sı́ndicos — Masseverwalter

— Comisario
— Ausgleichsverwalter

— SachwalterFRANCE

— Treuhänder— Représentant des créanciers

— Besonderer Verwalter— Mandataire liquidateur

— Vorläufiger Verwalter— Administrateur judiciaire

— Commissaire à l’exécution de plan — das Konkursgericht
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PORTUGAL SVERIGE

— Förvaltare
— Gestor Judicial

— Rekonstruktör

— Liquidatário Judicial
UNITED KINGDOM

— Comissão de Credores — Liquidator

— Supervisor of a voluntary arrangement

— AdministratorSUOMI—FINLAND

— Official Receiver
— Pesänhoitaja/boförvaltare

— Trustee

— Judicial factor— Selvittäjä/utredare

01_2003_1905_testo_GR.indd   134 30-06-2005   8:01:43



IV

Ρώµη Ι — Πρωτόκολλα της Ρώµης

PAUL LAGARDE

Paul Lagarde, γεννηθείς την 3η Μαρτίου 1934 στην πόλη Rennes, επίτιµος 
καθηγητής του Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, διευθυντής της 
επιθεώρησης Revue critique de droit international privé, µέλος του 
Ιδρύµατος Διεθνούς Δικαίου (Institut de Droit International). Από κοινού 
εισηγητής (µε τον Mario Giuliano) της συνοδευτικής έκθεσης της 
σύµβασης της Ρώµης της 19ης Ιουνίου 1980.

Κυριότερες δηµοσιεύσεις

Droit international privé (συνεργασία µε τον Henri Batiffol), τόµος Ι, όγδοη
έκδοση, 1993, τόµος ΙΙ, έβδοµη έκδοση, 1983.

La nationalité française, Paris, Dalloz, τρίτη έκδοση 1997.

Le principe de proximité dans le droit international privé contemporain, 
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Σύµβαση της Ρώµης του 1980 για το εφαρµοστέο δίκαιο  
στις συµβατικές ενοχές

Η σύµβαση της Ρώµης της 19ης Ιουνίου 1980 σχετικά µε το εφαρµοστέο δίκαιο 
στις συµβατικές ενοχές αποτελεί τη δεύτερη επιτυχηµένη απόπειρα 
ενοποίησης του διεθνούς ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, έπειτα από τη σύµβαση των Bρυξελλών της 27ης Σεπτεµβρίου 1968 
για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση των αποφάσεων σε αστικές και 
εµπορικές υποθέσεις.

Καταλαµβάνει άλλωστε εν προκειµένω ξεχωριστή θέση στο κοινοτικό διεθνές 
ιδιωτικό δίκαιο. Είναι η µόνη που παραµένει σε ισχύ, δεδοµένου ότι οι λοιπές 
αντικαταστάθηκαν από κανονισµούς, είτε αφού απέδειξαν για πολλά χρόνια 
την αποτελεσµατικότητά τους, όπως η προρρηθείσα σύµβαση του 1968, είτε 
προτού ακόµη αρχίσουν να ισχύουν, όπως η σύµβαση της 28ης Μαΐου 1998, η 
καλούµενη «Βρυξέλλες ΙΙ», ή η σύµβαση της 23ης Νοεµβρίου 1995 περί των 
διαδικασιών αφερεγγυότητος. Είναι επίσης η µόνη που δεν έλκει, κατ’ ουσίαν, 
νοµική βάση από τη συνθήκη της Ρώµης. Σε αντίθεση µε τη σύµβαση 
«Βρυξέλλες Ι», η οποία εδράζεται στο άρθρο 220 (το οποίο κατέστη άρθρο 
293) της Συνθήκης, καθώς και µε τη σύµβαση «Βρυξέλλες ΙΙ», η οποία 
εκπονήθηκε κατ’ εφαρµογή του άρθρου Κ.3 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (Μάαστριχτ), η σύµβαση της Ρώµης αποτελεί απλώς σύµβαση µεταξύ 
των κρατών µελών της τότε Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας. Στο 
πνεύµα της εντούτοις, η σύµβαση της Ρώµης αποτελεί κοινοτική σύµβαση, 
σήµερα δε έχει τεθεί ζήτηµα µετατροπής της σε κανονισµό.

Στην ανά χείρας εισήγηση θα υπενθυµιστούν οι καταβολές της σύµβασης (Ι), 
θα ακολουθήσει σύντοµη ανάλυση του περιεχοµένου της (ΙΙ), θα γίνει 
παρουσίαση των ερµηνευτικών της πρωτοκόλλων (ΙΙΙ) και τέλος θα εξεταστεί 
το προβλέψιµο µέλλον της σύµβασης (ΙV).

I. Καταβολές της σύµβασης της Ρώµης

Μετά την ενοποίηση των κανόνων διεθνούς δικαιοδοσίας από τη σύµβαση 
των Βρυξελλών της 27ης Σεπτεµβρίου 1968 απαιτήθηκε µια ενοποίηση των 
κανόνων σύγκρουσης νόµων σε συνάρτηση µε την προαναφερόµενη 
σύµβαση, προς αποφυγήν του κινδύνου της άγρας δωσιδικίας (forum shop-
ping), ο οποίος δηµιουργείται από τις πολυάριθµες επιλογές δικαιοδοσίας τις 
οποίες ανοίγει η σύµβαση. Ήδη το 1970 λοιπόν η Επιτροπή των Μονίµων 
Αντιπροσώπων αποφάσισε να δώσει συνέχεια σε πρωτοβουλία της βελγικής 
κυβέρνησης και να συστήσει προς το σκοπό αυτόν µια οµάδα εργασίας.
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Η αρχική φιλοδοξία ήταν να ενοποιηθούν οι κανόνες σύγκρουσης νόµων σε 
όλους τους τοµείς στους οποίους ετύγχανε εφαρµογής η σύµβαση των 
Βρυξελλών, πλην των υποχρεώσεων διατροφής που αποτελούσαν την εποχή 
εκείνη αντικείµενο εργασιών στο πλαίσιο της διάσκεψης της Χάγης για το 
διεθνές ιδιωτικό δίκαιο. Η αποστολή της οµάδας εργασίας περιέλαβε λοιπόν 
σε πρώτη φάση όχι µόνον τις συµβατικές ενοχές αλλά και τις εξωσυµβατικές 
καθώς και το εµπράγµατο δίκαιο και τις εµπράγµατες ασφάλειες. Στη συνέχεια 
ορισµένων διερευνητικών µελετών η οµάδα αµέσως ανέβαλε επ’ αόριστον τη 
συνέχιση των εργασιών της για τα εµπράγµατα δικαιώµατα. Απεναντίας, το 
1972 κατέληξε σε προσχέδιο σύµβασης σχετικά µε το εφαρµοστέο δίκαιο στις 
συµβατικές και στις εξωσυµβατικές ενοχές, το οποίο εκπονήθηκε από τα έξι 
ιδρυτικά κράτη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας. Το εν λόγω 
προσχέδιο υποβλήθηκε σε ευρεία συζήτηση και σε πολυάριθµα επιστηµονικά 
συνέδρια. Αποτέλεσε τη βάση των συζητήσεων µιας νέας διαπραγµάτευσης µε 
τα τρία νέα κράτη που προσχώρησαν το 1973 στην Κοινότητα, τη ∆ανία, την 
Ιρλανδία και τη Μεγάλη Βρετανία, η οποία διαπραγµάτευση επρόκειτο να 
καταλήξει το 1978 σε σχέδιο σύµβασης, το οποίο οριστικοποιήθηκε το 1980, 
περιοριζόταν δε στους κανόνες σύγκρουσης νόµων στον τοµέα των συµ-
βατικών ενοχών.

Οι εξωσυµβατικές ενοχές αποσπάστηκαν από το σχέδιο για δύο κύριους 
λόγους. Φάνηκε ότι θα απαιτούνταν ιδιαίτερα µακρόχρονες διαπραγµατεύσεις, 
χωρίς να εξασφαλίζεται εκ των προτέρων η πιθανή επιτυχία τους, ώστε να 
οδηγηθούν οι αντιπρόσωποι του Ηνωµένου Βασιλείου να εγκαταλείψουν τον 
κανόνα Philipps κατά Eyre, ο οποίος ευνοεί αδικαιολόγητα τον εναγόµενο σε 
αγωγή αποζηµιώσεως, δεδοµένου ότι εφαρµόζονται σωρευτικώς ο κανόνας 
του τόπου τελέσεως του αδικήµατος (lex loci delicti) και το δίκαιο του 
επιληφθέντος δικαστηρίου. Από την άλλη πλευρά έπρεπε να αναγνωριστεί ότι 
η ενοποίηση που γινόταν µε το προσχέδιο ήταν µάταιη, δεδοµένου ότι η 
διάσκεψη της Χάγης είχε µόλις εκπονήσει δύο ειδικές συµβάσεις που 
ενοποιούσαν τους κανόνες σύγκρουσης νόµων στον τοµέα των τροχαίων 
καθώς και στον τοµέα των ατυχηµάτων των προκληθέντων από προϊόντα, και 
ότι ορισµένα µόνον κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας 
είχαν την πρόθεση να επικυρώσουν αµφότερες αυτές τις συµβάσεις. Αυτό το 
κενό επρόκειτο να καλυφθεί σ’ ένα σχετικά εγγύς µέλλον, δεδοµένου ότι η 
Γενική ∆ιεύθυνση ∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Επιτροπής 
δηµοσίευσε τον Μάιο του 2002 σχετική πρόταση κανονισµού.

Η σύµβαση, που υπογράφηκε στη Ρώµη τη 19η Ιουνίου 1980, άρχισε να ισχύει 
µόνον την 1η Απριλίου 1991, µετά την έβδοµη επικύρωση. Ωστόσο τέσσερα 
υπογράφοντα κράτη είχαν ήδη καθιερώσει µονοµερώς τις διατάξεις της 
σύµβασης στην εθνική τους νοµοθεσία χωρίς να αναµείνουν αυτή την επίσηµη 
έναρξη ισχύος, αρχικώς η ∆ανία (νόµος της 9ης Μαΐου 1984), κατόπιν το 
Λουξεµβούργο (νόµος της 27ης Μαρτίου 1986), ακολούθως η Οµοσπονδιακή 
∆ηµοκρατία της Γερµανίας (νόµος της 25ης Ιουλίου 1986) και το Βέλγιο (νόµος 
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της 14ης Ιουλίου 1987). Επιπλέον ορισµένα δικαστήρια άλλων κρατών, κυρίως 
της Γαλλίας και ειδικότερα των Κάτω Χωρών, είχαν ήδη εφαρµόσει τη 
σύµβαση πριν από τον καθορισµένο χρόνο ως ratio scripta, παρότι το άρθρο 
της 17 την κηρύσσει εφαρµοστέα µόνο στις συµβάσεις που πρόκειται να 
συναφθούν µετά την έναρξη ισχύος της. Έκτοτε η σύµβαση επικυρώθηκε από 
τα εννέα κράτη που την υπέγραψαν. Επεκτάθηκε στην Ελλάδα δυνάµει της 
συµβάσεως του Λουξεµβούργου της 10ης Απριλίου 1984, στην Ισπανία και 
την Πορτογαλία δυνάµει της συµβάσεως του Funchal της 18ης Μαΐου 1992, 
τέλος δε στην Αυστρία, τη Φινλανδία και τη Σουηδία δυνάµει της συµβάσεως 
που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες την 29η Οκτωβρίου 1996.

ΙΙ. Περιεχόµενο της σύµβασης

Ως προς την ουσία η σύµβαση έπρεπε καταρχάς να λάβει θέση σε δύο κύρια 
κλασικά ζητήµατα που αφορούν τις συµβατικές ενοχές: το ρόλο της 
αυτονοµίας της βούλησης κατά τον καθορισµό του εφαρµοστέου δικαίου 
καθώς και τον καθορισµό του εν λόγω δικαίου σε περίπτωση που οι 
συµβαλλόµενοι δεν άσκησαν την ευχέρεια επιλογής τους. Εκτός από τις 
γενικές λύσεις η σύµβαση θέσπισε ειδικούς κανόνες για τις συµβάσεις, στις 
οποίες έπρεπε να προστατευθεί ο ασθενέστερος των συµβαλλοµένων. 
Κατόπιν αναζήτησε λύσεις σε ιδιαίτερα σηµεία, τα οποία αποτέλεσαν 
αντικείµενο των συζητήσεων. Προηγουµένως όµως χρειάστηκε να προσ-
διορίσει το πεδίο εφαρµογής της.

1. Πεδίο εφαρµογής της σύµβασης

Το άρθρο 1 της σύµβασης περιέχει ευρύ ορισµό του πεδίου εφαρµογής της. 
Κηρύσσει τις διατάξεις της εφαρµοστέες «στις συµβατικές ενοχές σε πε-
ριπτώσεις που εµπεριέχουν σύγκρουση νόµων». Η διατύπωση αυτή µας 
απαλλάσσει από την ανάγκη να αναζητηθεί ο επισφαλής ορισµός της διεθνούς 
σύµβασης, εφόσον αρκεί να τεθεί το ερώτηµα ποιο δίκαιο διέπει µια σύµβαση 
για να είναι εφαρµοστέα η σύµβαση της Ρώµης. Αυτή εφαρµόζεται σε όλες τις 
συµβάσεις, µε µια περιορισµένη, στην πρακτική, εξαίρεση των συµβάσεων που 
µνηµονεύονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 καθώς και των ασφαλιστικών 
συµβάσεων που καλύπτουν κινδύνους εντοπιζόµενους στα εδάφη των κρατών 
µελών της Κοινότητας, οι οποίες ρυθµίζονται σήµερα από ειδικές οδηγίες. Το 
άρθρο 2 επιβεβαιώνει εξάλλου τον οικουµενικό χαρακτήρα της σύµβασης, η 
οποία ως εκ τούτου δεν περιορίζεται στις συµβατικές σχέσεις εντός της 
Κοινότητας.
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2. Αυτονοµία βούλησης

Η σύµβαση της Ρώµης καθιερώνει σε µεγάλο βαθµό τη βασική αρχή της 
αυτονοµίας της βούλησης στο άρθρο 3, εµµένοντας παραλλήλως στην άλλη 
βασική αρχή σύµφωνα µε την οποία η σύµβαση συνδέεται µε το δίκαιο ενός 
συγκεκριµένου κράτους. Με την αρχή της αυτονοµίας συνδέεται ο κανόνας 
ότι οι συµβαλλόµενοι µπορούν να επιλέξουν ελευθέρως το δίκαιο που θα 
διέπει τη σύµβασή τους, χωρίς να µπορεί ο δικαστής να ισχυριστεί ότι ασκεί 
διορθωτική εξουσία λόγω απουσίας ή ανεπάρκειας δεσµών µεταξύ της 
σύµβασης και του κράτους το δίκαιο του οποίου επελέγη. Με άλλα λόγια οι 
συµβαλλόµενοι που επιλέγουν ένα συγκεκριµένο δίκαιο αποδεσµεύονται από 
το δίκαιο το οποίο θα ήταν εφαρµοστέο, σε περίπτωση ελλείψεως επιλογής, 
και κυρίως από τις διατάξεις αναγκαστικού δικαίου. Αυτή είναι η έννοια της 
αυτονοµίας της βούλησης στο διεθνές ιδιωτικό δίκαιο. Με την ιδέα της 
αυτονοµίας συνδέονται επίσης η δυνατότητα επιλογής δικαίου µετά τη 
σύναψη της σύµβασης, µε την επιφύλαξη ότι το δίκαιο που επελέγη τελευταία 
δεν θίγει δικαιώµατα τρίτων (άρθρο 3 παράγραφος 2), καθώς και η δυνατότητα 
µερικής επιλογής, η οποία συνεπάγεται µια ορισµένη δυνατότητα διάσπασης 
της σύµβασης. Όµως η ευχέρεια επιλογής δεν συνεπάγεται τη δυνατότητα 
διαφυγής από κάθε κρατικό δίκαιο. Η επιλογή ενός µη κρατικού δικαίου, όπως 
είναι η lex mercatoria ή οι αρχές Unidroit, δεν θεωρείται επιλογή δικαίου κατά 
την έννοια της σύµβασης και δεν πρόκειται να παραγάγει αποτέλεσµα παρά 
µόνον εντός των επιτρεποµένων ορίων από το δίκαιο που είναι αντικειµενικώς 
εφαρµοστέο ελλείψει επιλογής. Από την ίδια αυτή βασική αρχή, ότι η σύµβαση 
διέπεται απαραιτήτως από ένα δίκαιο, απορρέει η διττή συνέπεια ότι, άπαξ και 
έγινε η επιλογή του δικαίου (electio juris), η σύµβαση υπάγεται στους κανόνες 
αναγκαστικού δικαίου του δικαίου που επελέγη, οι οποίοι µπορούν 
ενδεχοµένως να ακυρώνουν αυτή τη σύµβαση, καθώς και ότι, εάν το επιλεγέν 
δίκαιο τροποποιηθεί µετά τη σύναψη της συµβάσεως, και οι νέες διατάξεις 
είναι εφαρµοστέες στις τρέχουσες συµβάσεις, τότε αυτές θα εφαρµοστούν στη 
σύµβαση.

Για να είναι αποτελεσµατική η επιλογή του δικαίου «πρέπει να είναι ρητή ή να 
συνάγεται µε βεβαιότητα από τις διατάξεις της σύµβασης ή τα δεδοµένα της 
υπόθεσης» (άρθρο 3 παράγραφος1 δεύτερη φράση). Αυτό ορίζει τουλάχιστον 
η γαλλική διατύπωση της σύµβασης (de façon certaine), η οποία αναπαράγεται 
πιστά στην ισπανική διατύπωση (de maniera cierta), αλλά η οποία δυστυχώς 
αποτέλεσε αντικείµενο αποκλινουσών µεταφράσεων, ακόµη λιγότερο 
περιοριστικών, στις άλλες γλώσσες: «with a reasonable certainty» στο αγγλικό 
κείµενο, «mit hinreichender Sicherheit» στο γερµανικό, «in modo ragionevol-
mente certo» στο ιταλικό. Αυτές οι παραλλαγές είναι ατυχείς, γιατί το όριο 
που επιτρέπει τη µετάβαση από τον κανόνα σύγκρουσης που ισχύει βάσει της 
αυτονοµίας των βουλήσεων σε εκείνον του αντικειµενικού προσδιορισµού του 
τόπου συνάψεως της συµβάσεως κινδυνεύει να µετατοπιστεί αναλόγως µε το 
αν θα επιληφθούν της υποθέσεως τα δικαστήρια του τάδε ή του δείνα συµ-
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βαλλοµένου κράτους. Το σηµείο στο οποίο καταγράφηκαν ήδη σηµαντικές 
αποκλίσεις είναι το θέµα της εµβέλειας που πρέπει να αναγνωριστεί σε µια 
ρήτρα παρεκτάσεως της διεθνούς δικαιοδοσίας στα δικαστήρια ενός 
συγκεκριµένου κράτους, η οποία δεν συνοδεύεται από ρήτρα επιλογής του 
δικαίου του εν λόγω κράτους. Το αγγλικό και το γερµανικό κείµενο επιτρέπουν 
να συναχθεί σιωπηρώς η επιλογή του δικαίου του συγκεκριµένου κράτους, 
πράγµα που δεν επιτρέπει το γαλλικό κείµενο.

Η σύµβαση θέτει ωστόσο ορισµένα όρια στη αυτονοµία της βούλησης. Το 
πρώτο όριο αφορά τις εσωτερικές καθαρά συµβάσεις, ήτοι εκείνες όλα τα 
στοιχεία των οποίων εντοπίζονται σε µία µόνο χώρα, εκτός από την επιλογή 
εφαρµοστέου δικαίου ή δικαστηρίου. Το άρθρο 3 παράγραφος 3 δεν αποκλείει 
στην περίπτωση αυτή τη δυνατότητα επιλογής, αλλά επισηµαίνει ότι η 
επιλογή δεν πρέπει να θίγει τις διατάξεις αναγκαστικού δικαίου της νοµοθεσίας 
αυτής της χώρας, τις οποίες ορίζει ως τις διατάξεις από τις οποίες το δίκαιο της 
χώρας αυτής δεν επιτρέπει παρέκκλιση µε σύµβαση.

Ένα δεύτερο όριο, το οποίο αφορά πλέον όλες τις συµβάσεις, τίθεται από τους 
κανόνες αναγκαστικού δικαίου (άρθρο 7). Η σύµβαση προβλέπει µε µια από 
τις σηµαντικότερες διατάξεις της ότι υπό ορισµένες προϋποθέσεις τίθενται σε 
ισχύ, ταυτόχρονα µε το επιλεγέν δίκαιο ή µε το εφαρµοστέο σε περίπτωση µη 
επιλογής δίκαιο, οι κανόνες αναγκαστικού δικαίου µιας άλλης εννόµου 
τάξεως, στο µέτρο που αυτοί είναι εφαρµοστέοι, οποιοδήποτε δίκαιο και αν 
διέπει τη σύµβαση. Πρόκειται όντως, όπως το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων είχε την ευκαιρία να επισηµάνει στην απόφασή του Arblade της 
23ης Νοεµβρίου 1999, για «εθνική διάταξη η τήρηση της οποίας κρίνεται 
πρωταρχικής σηµασίας για τη διαφύλαξη της πολιτικής, κοινωνικής ή 
οικονοµικής οργανώσεως του συγκεκριµένου κράτους µέλους, ούτως ώστε να 
επιβάλλεται η τήρησή της απ’ όλα τα πρόσωπα που βρίσκονται επί του 
εδάφους του κράτους µέλους αυτού ή σε κάθε έννοµη σχέση που εντοπίζεται 
εντός του κράτους αυτού». Προβλέφθηκε ωστόσο ευχέρεια επιφύλαξης, σε 
περίπτωση που ο κανόνας αναγκαστικού δικαίου είναι αλλοδαπός νόµος 
(άρθρο 22).

Τέλος η σύµβαση περιορίζει την αυτονοµία της βούλησης σε περίπτωση που η 
άσκησή της θα είχε ως αποτέλεσµα να οδηγήσει σε δυσµενή θέση τον 
ασθενέστερο συµβαλλόµενο σε ορισµένες συµβάσεις καταναλωτών (άρθρο 5) 
και στη σύµβαση εργασίας (άρθρο 6). Οι προστατευτικοί για τον καταναλωτή 
ή τον εργαζόµενο κανόνες (λ.χ. η ακυρότητα των καταχρηστικών ρητρών ή η 
ρύθµιση της απόλυσης), οι οποίοι ισχύουν σε πολλά κράτη µεταξύ των οποίων 
στα µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα στερούνταν πρακτικής εµβέλειας στις 
διεθνείς σχέσεις, εάν ήταν δυνατόν να εµποδιστεί η ισχύς τους από την 
ανεξέλεγκτη επιλογή ενός αλλοδαπού δικαίου. Γι’ αυτά τα είδη συµβάσεων 
και υπό τις προϋποθέσεις που θα εκτεθούν κατωτέρω (σηµείο 4), η σύµβαση 
θεσπίζει τον κανόνα σύµφωνα µε τον οποίον η επιλογή ενός δικαίου είναι 
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θεµιτή, στο βαθµό που δεν στερεί τον καταναλωτή ή τον εργαζόµενο από την 
προστασία που του εξασφαλίζουν οι διατάξεις αναγκαστικού δικαίου της 
νοµοθεσίας που θα ήταν εφαρµοστέα στη σύµβαση ελλείψει επιλογής. Ας 
υπογραµµιστεί στο σηµείο αυτό η προσέγγιση προς τις διατάξεις του 
κανονισµού «Βρυξέλλες Ι», ο οποίος περιορίζει όσον αφορά τους καταναλωτές 
και τους εργαζόµενους την ευχέρεια θεσπίσεως ρητρών παρεκτάσεως της 
διεθνούς δικαιοδοσίας.

3. Εφαρµοστέο δίκαιο ελλείψει επιλογής

Σε περίπτωση που οι συµβαλλόµενοι δεν επιλέξουν εφαρµοστέο δίκαιο, η 
σύµβαση θεσπίζει µια µέθοδο αντικειµενικού εντοπισµού της σύµβασης, 
ορίζοντας το δίκαιο της χώρας µε την οποία η σύµβαση συνδέεται στενότερα 
(άρθρο 4 παράγραφος 1). Θέλησε συνεπώς να καταδικάσει κατ’ αυτόν τον 
τρόπο οποιαδήποτε αναζήτηση µιας σιωπηρής ή υποθετικής βούλησης των 
συµβαλλοµένων, την οποία κατ’ ανάγκην θα πρέπει να µαντέψει κανείς γιατί 
είναι απρόβλεπτη, καθώς επίσης και οποιαδήποτε προσφυγή σε σταθερά 
κριτήρια εντοπισµού, όπως είναι ο τόπος σύναψης της συµβάσεως, ο οποί- 
ος συχνά δεν έχει ουσιώδη σχέση µε το κέντρο βάρους της συµβατικής 
κατάστασης. Η λύση που προτιµήθηκε βασίζεται σε µια ορθή µέθοδο. 
Προκειµένου να µην εγκαταλειφθεί ο δικαστής µόνο στις δικές του δυνάµεις 
κατά την αναζήτηση του εφαρµοστέου δικαίου, αλλά και προκειµένου να µην 
περιοριστεί από σταθερά κριτήρια, η σύµβαση (άρθρο 4 παράγραφος 2) 
επέλεξε να δώσει το προβάδισµα σε έναν σηµαντικό δείκτη —στον γενικό 
κανόνα, δηλαδή τη συνήθη διαµονή του συµβαλλοµένου ο οποίος παρέχει τη 
χαρακτηριστική παροχή— αφήνοντας ταυτόχρονα στο δικαστή την ευχέρεια 
να αποµακρυνθεί από αυτή τη λύση «όταν από το σύνολο των περιστάσεων 
συνάγεται ότι η σύµβαση συνδέεται στενότερα µε άλλη χώρα» (άρθρο 4 
παράγραφος 5).

Με την επιφύλαξη αυτής της ρήτρας εξαίρεσης, η σύνδεση της σύµβασης µε το 
δίκαιο της χώρας του προµηθευτή της χαρακτηριστικής παροχής εξασφαλίζει 
σηµαντική νοµική ασφάλεια. Ανταποκρίνεται επίσης σε µια ορισµένη 
οικονοµική αλήθεια. Οσάκις ένα πρόσωπο, αντί να απευθυνθεί σε προµηθευτή 
της χώρας του, προτιµά να αποταθεί σε αλλοδαπό προµηθευτή, αναλαµβάνει 
τους κινδύνους του διεθνούς εµπορίου, όπως ειπώθηκε, και θα πρέπει κατά 
γενικόν κανόνα να αναµένει ότι η σύµβαση δεν θα διέπεται από το δίκαιο της 
χώρας του, αλλά από εκείνο που έχει κατά νου ο προµηθευτής όταν συνάπτει 
ελευθέρως συµβάσεις, δηλαδή από το δίκαιο της χώρας όπου έχει τη συνήθη 
διαµονή ή την εγκατάστασή του.

Για να λειτουργήσει ο κανόνας, προϋποθέτει ότι η χαρακτηριστική παροχή 
µπορεί εύκολα να προσδιορίζεται. Η έκθεση, η οποία συνοδεύει τη σύµβαση 
της Ρώµης, επισηµαίνει ότι η χαρακτηριστική παροχή είναι σε γενικές γραµµές 
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εκείνη για την οποία οφείλεται η πληρωµή, και για την πλειονότητα των 
συµβάσεων που αναφέρει δεν απαντάται δυσκολία. Στις περισσότερες 
ανταλλακτικές συµβάσεις πρέπει πράγµατι να καταβληθεί τίµηµα, η τιµή του 
εµπορεύµατος στην πώληση, ή η τιµή του έργου στη σύµβαση έργου, το 
µίσθωµα στη σύµβαση µισθώσεως, το αντίτιµο του εισιτηρίου στη σύµβαση 
µεταφοράς, το ασφάλιστρο στην ασφαλιστική σύµβαση, ο τόκος στη σύµβαση 
δανείου, η αποζηµίωση στη σύµβαση άδειας εκµετάλλευσης διπλώµατος 
ευρεσιτεχνίας κ.λπ. Η υποχρέωση καταβολής του τιµήµατος δεν είναι συνεπώς 
χαρακτηριστική ενός είδους συµβάσεως. Αντιθέτως, χαρακτηριστική είναι η 
υποχρέωση του πωλητή να παραδώσει το εµπόρευµα, του εργολάβου να πε-
ρατώσει το έργο που του ζητήθηκε, του εκµισθωτή να παράσχει στο µισθω- 
τή τη χρήση του µισθίου κ.λπ. Σε όλες τις ανωτέρω συµβάσεις ο προσδιορι- 
σµός της χαρακτηριστικής παροχής είναι εύκολος.

Όµως αυτό δεν συµβαίνει πάντα. Η πρακτική καταδεικνύει έναν ορισµένο 
αριθµό συµβατικών συναλλαγών, ακόµη και σχετικά απλών, που µπορούν να 
προκαλέσουν δισταγµούς. Οι συµβάσεις διανοµής εµπορευµάτων συνιστούν 
παράδειγµα που παρουσιάζει ενδιαφέρον. Οποιοσδήποτε κι αν είναι ο τύπος 
υπό τον οποίον έχουν συναφθεί, τείνουν όλες να προωθήσουν τη διάθεση των 
προϊόντων µιας επιχείρησης στην αγορά, η οποία διάθεση ανατίθεται σε ένα 
διανοµέα. Ούτως θα µπορούσε να φανεί ότι ο διανοµέας είναι εκείνος που 
παρέχει τη χαρακτηριστική παροχή. Αυτό βεβαίως ισχύει για τον εµπορικό 
αντιπρόσωπο, ή τον εµπορικό πράκτορα, ο οποίος λαµβάνει άλλωστε 
ανταµοιβή (µισθό ή προµήθειες) για την παροχή του. Ισχύει µε λιγότερη 
βεβαιότητα για τον αντιπρόσωπο σε σύµβαση παραχώρησης ή για το 
δικαιοδόχο. Στις σχέσεις τους µε τους δικούς τους πελάτες εκείνοι προφανώς 
παρέχουν τη χαρακτηριστική παροχή, αλλά στις σχέσεις τους µε τον 
παραχωρήσαντα ή το δικαιοπάροχο οι ρόλοι είναι συχνά αντεστραµµένοι. O 
παραχωρήσας ή ο δικαιοπάροχος παρέχει ο ίδιος σηµαντικές παροχές, 
συγκεκριµένα τη µεταφορά τεχνογνωσίας, αµειβόµενος ο ίδιος συχνά µε 
αποζηµίωση, τουλάχιστον στη σύµβαση παραχώρησης. Επιπλέον ο 
παραχωρήσας ή ο δικαιοπάροχος έχει βεβαίως συµφέρον να οργανώσει το 
δίκτυο διανοµής του σύµφωνα µε την ίδια νοµοθεσία. Στο σηµείο αυτό λοιπόν 
οι απόψεις διίστανται, και θα πρέπει να σηµειωθεί ότι το γαλλικό Ανώτατο 
Ακυρωτικό ∆ικαστήριο έκρινε µε απόφαση της 15ης Μαΐου 2001 ότι η 
χαρακτηριστική παροχή είναι αυτή του παραχωρήσαντος. Θα ήταν ευτύχηµα 
αν το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων µπορούσε κάποτε να 
αποφανθεί επί του θέµατος.

Σε περίπτωση που η χαρακτηριστική παροχή δεν µπορεί να προσδιοριστεί, 
απαιτείται επιστροφή στη βασική αρχή και προσδιορισµός κατά περίπτωση της 
χώρας µε την οποία συνδέεται στενότερα η σύµβαση. Το παράδειγµα του 
σχολείου είναι ενδεικτικό µιας συναλλαγής, όπου οι δύο παροχές θα µπορούσαν 
να προσδιοριστούν ως χαρακτηριστικές, όπερ καταλήγει στο συµπέρασµα ότι 
καµία δεν είναι χαρακτηριστική. Μπορούν να αναφερθούν επίσης ορισµένες 
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συµβάσεις αντιστάθµισης µεταξύ τραπεζών ή διάφορες πολύπλοκες συµβατικές 
συναλλαγές, για τις οποίες είναι σκόπιµο για λόγους νοµικής ασφάλειας να 
προσδιορίζεται στη σύµβαση η επιλογή του εφαρµοστέου δικαίου. 

Το τεκµήριο υπέρ του δικαίου του τόπου του οφειλέτη της χαρακτηριστικής 
παροχής δεν είναι το µοναδικό που καθιερώνει το άρθρο 4 της σύµβασης. Οι 
συµβάσεις που έχουν ως αντικείµενο εµπράγµατο δικαίωµα επί ακινήτου ή 
δικαίωµα χρήσης ακινήτου συνδέονται λογικά, ελλείψει επιλογής, µε το δίκαιο 
της χώρας όπου βρίσκεται το ακίνητο (άρθρο 4 παράγραφος 3), και οι συµβάσεις 
µεταφοράς εµπορευµάτων αποτελούν αντικείµενο ενός ιδιαίτερου, αρκετά 
πολύπλοκου, κανόνα (άρθρο 4 παράγραφος 4).

Όλες αυτές οι συνδέσεις που µνηµονεύονται στις παραγράφους 2, 3 και 4 του 
άρθρου 4 υπάγονται, όπως προαναφέρθηκε, σε µια ρήτρα εξαίρεσης (άρθρο 4 
παράγραφος 5). Θα ήταν σκόπιµο να συνεχίσει η εν λόγω ρήτρα να εφαρ-
µόζεται, όπως επιτάσσει και η ονοµασία της, µόνον κατ’ εξαίρεση. Ορισµένα 
δικαστήρια συνέβη να προσφύγουν καταχρηστικά σ’ αυτήν, ώστε να 
επανέλθουν σε λύσεις που εφάρµοζαν πριν από την έναρξη ισχύος της 
σύµβασης, συγκεκριµένα ως προς τις εγγυήσεις. Αλλά αυτές οι καταχρήσεις 
είναι σπάνιες. Ως παράδειγµα στο οποίο νοµίµως εφαρµόστηκε η ρήτρα 
εξαίρεσης ας αναφερθεί κάποια απόφαση που αποδέσµευσε από το δίκαιο της 
χώρας όπου βρισκόταν το ακίνητο δικαστική διαφορά, η οποία αφορούσε τη 
µίσθωση καταλύµατος διακοπών συναφθείσα µεταξύ εκµισθωτή και µισθωτή, 
οι οποίοι αµφότεροι είχαν συνήθη διαµονή στο κράτος του επιληφθέντος 
δικαστηρίου, που ήταν άλλο από το κράτος στο οποίο βρισκόταν το ακίνητο.

4. Ειδικοί κανόνες για τις συµβάσεις καταναλωτών  
και τις συµβάσεις εργασίας

Η ρύθµιση των εν λόγω συµβάσεων από τη σύµβαση της Ρώµης δεν 
χαρακτηρίζεται µόνον από τον περιορισµό, που ήδη επισηµάνθηκε, της βασικής 
αρχής της αυτονοµίας της βούλησης. Η ιδιαιτερότητά τους καθίσταται σαφής σε 
σχέση και µε το εφαρµοστέο δίκαιο σε περίπτωση ελλείψεως επιλογής του.

Για τον καταναλωτή η σύνδεση που επελέγη είναι µια σύνδεση εύνοιας. 
Εάν είχε προτιµηθεί ο βασικός κανόνας, οι συµβάσεις καταναλωτών θα 
διέπονταν, ελλείψει επιλογής, από το δίκαιο του τόπου του επαγγελµατία, 
στον οποίον απευθύνθηκε ο καταναλωτής. Ο εν λόγω επαγγελµατίας είναι 
αυτός που παρέχει στην πραγµατικότητα τη χαρακτηριστική παροχή της 
σύµβασης. Το άρθρο 5 της σύµβασης της Ρώµης αποκλείει αυτήν τη λύση 
και συνδέει τη σύµβαση, ελλείψει επιλογής, µε το δίκαιο του κράτους της 
συνήθους διαµονής του καταναλωτή, το οποίο τεκµαίρεται ότι είναι, αν όχι 
ευνοϊκότερο γι’ αυτόν, τουλάχιστον περισσότερο γνωστό και δυνάµενο να 
τον προφυλάξει από εκπλήξεις. Αυτή η λύση παρέκκλισης µπορεί µε τη 
σειρά της να εκπλήξει τον επαγγελµατία, ιδίως όταν ζητούνται οι υπηρεσίες 
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του στην ίδια του τη χώρα από έναν καταναλωτή, ο οποίος µετακινήθηκε 
αυτοπροσώπως. Η σύµβαση περιόρισε την παρέκκλιση, η οποία τίθεται 
τόσο στην αυτονοµία της βούλησης όσο και στην αντικειµενική σύνδεση 
της διαφοράς µε το δίκαιο του οφειλέτη της χαρακτηριστικής παροχής, σε 
ορισµένες πολύ συγκεκριµένες περιπτώσεις, κατά τις οποίες στην 
πραγµατικότητα ο επαγγελµατίας ανέλαβε την πρω-τοβουλία η οποία 
έµελλε να οδηγήσει στη σύναψη της συµβάσεως και όχι ο καταναλωτής. 
Τούτο ισχύει (άρθρο 5 παράγραφος 2): α) εάν, πριν από τη σύναψη της 
σύµβασης, έγινε ειδική προσφορά ή διαφήµιση στη χώρα της συνήθους 
διαµονής του καταναλωτή· β) αν ο αντισυµβαλλόµενος του καταναλωτή ή 
ο αντιπρόσωπός του έλαβε την παραγγελία του καταναλωτή στη χώρα 
αυτή (προϋπόθεση της αναζήτησης πελατών στο σπίτι τους)· γ) σε 
περίπτωση πωλήσεων εµπορευµάτων, όταν ο καταναλωτής µετέβη στη 
χώρα του πωλητή επ’ ευκαιρία ταξιδιού οργανωµένου από τον πωλητή µε 
σκοπό να παρακινήσει τον καταναλωτή να προβεί σε αγορά. Αυτές οι τρεις 
περιστάσεις πρέπει να τυγχάνουν αυστηρής ερµηνείας, ορισµένες δε 
υποθέσεις που εκδικάστηκαν στη Γερµανία οδηγούν στη σκέψη ότι µπορεί 
να ερµηνεύτηκαν εν ευρεία εννοία. Ορισµένοι αποκλεισµοί, όπως οι 
συµβάσεις επί ακινήτων ή οι συµβάσεις µεταφορών, συµβάλλουν επίσης 
στον περιορισµό του πεδίου εφαρµογής αυτού του άρθρου.

Όσον αφορά τον εργαζόµενο, ο βασικός κανόνας του άρθρου 4 παράγραφος 
2 φάνηκε ότι θα ήταν ακατάλληλος, διότι θα οδηγούσε στην εφαρµογή του 
δικαίου του κράτους της συνήθους διαµονής του εργαζοµένου κατά τη 
στιγµή της σύναψης της συµβάσεως, δίκαιο το οποίο δεν έχει ιδιαίτερη 
αξία για τον εντοπισµό της σύµβασης, σε περίπτωση που η εγκατάσταση 
του εργοδότη και ο τόπος εκτέλεσης της εργασίας βρίσκονται σε 
διαφορετικό κράτος. Το άρθρο 6 της σύµβασης επιλέγει στο σηµείο αυτό 
µια σύνδεση εγγύτητας (και όχι µια σύνδεση εύνοιας όπως για τον 
καταναλωτή) περισσότερο ενδεδειγµένη και θεσπίζει κατά κύριον λόγο το 
δίκαιο της χώρας στην οποία ο εργαζόµενος εκτελεί συνήθως την εργασία 
του. Σε περίπτωση απόσπασης του εργαζοµένου σε άλλη χώρα το 
εφαρµοστέο δίκαιο θα αλλάξει µόνον εάν η σύνδεση είναι οριστική. Όταν 
ο εργαζόµενος δεν εκτελεί συνήθως την εργασία του στην ίδια χώρα, το 
εφαρµοστέο δίκαιο είναι κατά κανόνα εκείνο της χώρας όπου είναι 
εγκατεστηµένη η επιχείρηση η οποία προσέλαβε τον εργαζόµενο. Αυτές οι 
συνδέσεις υπάγονται σε ρήτρα εξαίρεσης διατυπωµένη κατά το υπόδειγµα 
της ρήτρας του άρθρου 5 παράγραφος 5.

Όπως και στην περίπτωση της αυτονοµίας της βούλησης, παρατηρείται 
παραλληλία των διατάξεων της σύµβασης της Ρώµης µε εκείνες του 
κανονισµού «Βρυξέλλες Ι» ως προς τη σύµβαση εργασίας. Η παραλληλία είναι 
λιγότερο ολοκληρωµένη στην περίπτωση των συµβάσεων καταναλωτών, 
δεδοµένου ότι οι διατάξεις του κανονισµού διατυπώθηκαν λαµβανοµένων 
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υπόψη των συµβάσεων που συνάπτονται διά της ηλεκτρονικής οδού, οι οποίες 
ήταν ακόµη άγνωστες κατά τις διαπραγµατεύσεις της σύµβασης της Ρώµης.

5. Διάφορα θέµατα

α) Θέµατα έκτασης του δικαίου που διέπει τη σύµβαση

Το άρθρο 10 περιέχει µη εξαντλητική απαρίθµηση των τοµέων που υπάγονται 
στο δίκαιο που διέπει τη σύµβαση. Ανταποκρίνεται στο µέληµα να µην 
καταπατηθεί ο τοµέας του δικονοµικού δικαίου, ιδίως για τoν υπολογισµό της 
ζηµίας που προκύπτει από τη µη εκπλήρωση της συµβάσεως [άρθρο 10 
παράγραφος 1 στοιχείο γ)]. Το ίδιο µπορεί να παρατηρηθεί για το παραδεκτό 
των µέσων αποδείξεως των νοµικών πράξεων που ρυθµίζεται από το άρθρο 14. 
Θα διαπιστώσει κανείς ότι το άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο ε) υπάγει στο 
δίκαιο που διέπει τη σύµβαση τις συνέπειες της ακυρότητας της συµβάσεως, 
όπως είναι οι υποχρεώσεις επιστροφής των ληφθέντων. Η λύση είναι 
κατανοητή, διότι ένα µέληµα συνεκτικότητας οδηγεί στο να διέπει το ίδιο 
δίκαιο το λόγο ακυρότητας και τις συνέπειές της. Ωστόσο δεν πρόκειται στο 
σηµείο αυτό για καθαρά συµβατικές υποχρεώσεις, εφόσον δεν υπάρχει 
ακριβώς έγκυρη σύµβαση. Αυτή λοιπόν η διάταξη αποτέλεσε αντικείµενο 
επιφυλάξεων από ορισµένα κράτη µέλη.

Ιδιαιτέρως ρυθµίστηκε η συναίνεση και η ικανότητα. Εάν η συναίνεση και το 
ουσιαστικό κύρος της συµβάσεως διέπονται από το δίκαιο που θα εφαρµοζόταν 
στη σύµβαση εάν αυτή ήταν έγκυρη (άρθρο 8 παράγραφος 1), επιτρέπεται 
ωστόσο στο συµβαλλόµενο ο οποίος ισχυρίζεται ότι δεν συναίνεσε, για 
παράδειγµα επειδή εσιώπησε, να επικαλεστεί το δίκαιο του κράτους της 
συνήθους διαµονής του, σε περίπτωση που δεν θα ήταν πλέον λογικό να 
εκτιµηθεί η συµπεριφορά του σύµφωνα µε το εικαζόµενο δίκαιο της σύµβασης 
(άρθρο 8 παράγραφος 2). Όσον αφορά την ικανότητα, η οποία απορρέει στα 
περισσότερα ηπειρωτικά (ρωµαϊκογενή) δίκαια από την προσωπική κατάσταση, 
η σύµβαση δεν την ρυθµίζει ευθέως, αλλά περιορίζεται να επιβεβαιώσει µια 
παραδοσιακή λύση η οποία παραπέµπει στην απόφαση Lizardi του Ακυρωτικού 
∆ικαστηρίου της Γαλλίας της 16ης Ιανουαρίου 1861, όπου επιστρατεύεται η 
θεωρία των φαινοµένων, προκειµένου να καταδειχθεί ότι πρόσωπο που έχει 
συνάψει σύµβαση σε ένα κράτος δεν µπορεί να επικαλεστεί την ανικανότητά του 
δυνάµει ενός άλλου δικαίου κατά του αντισυµβαλλοµένου του, ο οποίος 
αγνοούσε καλοπίστως αυτή την ανικανότητα (άρθρο 11).

Το δίκαιο που διέπει τον τύπο των πράξεων αποτελεί αντικείµενο του 
µακροσκελούς άρθρου 9. Αυτό το κείµενο θεσπίζει εναλλακτικό κανόνα 
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σύγκρουσης ευνοϊκό για το κύρος της πράξης. Για να είναι έγκυρη ως προς τον 
τύπο, αρκεί στη σύµβαση να έχουν τηρηθεί οι κανόνες περί τύπου του δικαίου 
που διέπει την ουσία της ή του δικαίου της χώρας ή των χωρών στις οποίες 
εκφράστηκε η δήλωση βουλήσεως του ενός ή του άλλου των συµβαλλοµένων. 
Εξαίρεση καθιερώνεται για τον τύπο των συµβάσεων καταναλωτών οι οποίες 
ρυθµίζονται από το άρθρο 5, ο οποίος τύπος διέπεται από το δίκαιο της χώρας 
όπου ο καταναλωτής έχει τη συνήθη διαµονή του (άρθρο 9 παράγραφος 5).

β) Εκχώρηση και υποκατάσταση

Αυτές οι δύο τριγωνικές πράξεις αποτελούν αντιστοίχως αντικείµενο των 
άρθρων 12 και 13 της σύµβασης της Ρώµης. Η κοινή σε αµφότερα τα άρθρα 
ιδέα είναι ότι η µεταβίβαση απαιτήσεως µε εκχώρηση ή υποκατάσταση 
διέπεται από το δικό της δίκαιο, ενώ η κατάσταση του οφειλέτη δεν πρέπει να 
θίγεται από την εν λόγω µεταβίβαση. Το δίκαιο της µεταβίβασης είναι στην 
περίπτωση της εκχώρησης απαιτήσεως το δίκαιο της εκχώρησης, δηλαδή το 
δίκαιο που επελέγη µε κοινή συµφωνία από τον εκχωρητή και τον εκδοχέα, και 
στην περίπτωση της υποκατάστασης το δίκαιο που διέπει την υποχρέωση του 
τρίτου, ο οποίος ικανοποίησε το δανειστή και ισχυρίζεται ότι τον υποκαθιστά 
στα δικαιώµατά του. Το απαραβίαστο της κατάστασης του οφειλέτη σηµαίνει 
ότι οι σχέσεις µεταξύ εκδοχέα ή υποκατάστατου αφενός και του οφειλέτη 
αφετέρου θα διέπονται από το εφαρµοστέο δίκαιο της αρχικής απαίτησης, του 
αντικειµένου της µεταβίβασης. Το άρθρο 12 διευκρινίζει µάλιστα ότι το δίκαιο 
που διέπει την εκχωρούµενη απαίτηση καθορίζει τους όρους µε τους οποίους 
µπορεί να γίνει επίκληση της εκχώρησης έναντι του εκχωρούµενου οφειλέτη, 
αλλά αφήνει ανοικτό το θέµα του εφαρµοστέου δικαίου στους όρους µε τους 
οποίους µπορεί να γίνει επίκληση της εκχώρησης έναντι των τρίτων.

ΙΙΙ. Ερµηνεία της σύµβασης της Ρώµης

Οι συντάκτες της σύµβασης της Ρώµης είχαν βεβαίως επίγνωση του κινδύνου 
των αποκλινουσών ερµηνειών στον οποίο αυτή είναι εκτεθειµένη. 
Επαναλαµβάνοντας λοιπόν µια διάταξη που έχει εµφανιστεί σε διάφορες 
συµβάσεις των Ηνωµένων Εθνών, ενέκριναν το άρθρο 18 το οποίο συνιστά 
στους ερµηνευτές της σύµβασης να λάβουν υπόψη τους τον διεθνή της 
χαρακτήρα καθώς και ότι είναι σκόπιµο να επιτευχθεί οµοιοµορφία κατά την 
ερµηνεία και την εφαρµογή της. Σε κοινή δήλωση εξέφρασαν την επιθυµία να 
ανατεθεί µια ορισµένη αρµοδιότητα ερµηνείας στο ∆ικαστήριο των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως είχε ήδη συµβεί για τη σύµβαση των 
Βρυξελλών του 1968 δυνάµει του πρωτοκόλλου της 3ης Ιουνίου 1971.
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Για το σκοπό αυτόν υπογράφηκαν δύο πρωτόκολλα στις 19 ∆εκεµβρίου 1988 
κατόπιν επίπονων διαπραγµατεύσεων. Θα πρέπει να εξηγηθεί γιατί τα 
πρωτόκολλα είναι δύο. Η δυαδικότητά τους αποτελεί τον καρπό πολιτικής 
συµβιβαστικής λύσης για την άρση της αντίθεσης που σηµειώθηκε µεταξύ των 
κρατών που αντιτάσσονταν αποφασιστικά σε µια ερµηνεία από το ∆ικαστήριο 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών που υποστήριζαν εξίσου 
αποφασιστικά µια κοινοτική ερµηνεία, µόνη εγγυήτρια της οµοιόµορφης 
εφαρµογής της σύµβασης στα συµβαλλόµενα κράτη. Το πρώτο πρωτόκολλο 
ορίζει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες τα δικαστήρια των συµβαλλοµένων 
κρατών θα µπορούν να ζητούν από το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων να ερµηνεύει τη σύµβαση. Η κύρια διαφορά αυτού του 
πρωτοκόλλου µε το πρωτόκολλο της 3ης Ιουνίου 1971 που προσαρτάται στη 
σύµβαση των Βρυξελλών είναι ότι δεν υποχρεώνει τα ανώτατα δικαστήρια 
των κρατών µελών να ζητούν από το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
να ερµηνεύσει τη σύµβαση, οσάκις εκτιµούν την ερµηνεία αυτή απαραίτητη 
για να εκδώσουν την απόφασή τους. Και τούτο επειδή η σύµβαση της Ρώµης 
µπορεί να εφαρµοστεί από τα δικαστήρια ενός κράτους µέλους σε διαφορά 
που αφορά αποκλειστικά υπηκόους τρίτης χώρας, οι οποίοι γενικώς δεν θα 
επιθυµούσαν µάλλον να καθυστερήσει η εκδίκαση της διαφοράς τους λόγω 
µιας τέτοιας προδικαστικής ερώτησης. Όπως και η σύµβαση της Ρώµης, αυτό 
το πρώτο πρωτόκολλο προβλέπει την έναρξη ισχύος του µετά από επτά 
επικυρώσεις.

Γιατί άραγε τα πράγµατα δεν παρέµειναν εκεί, αλλά προστέθηκε ένα δεύτερο 
πρωτόκολλο; Ο λόγος συνίστατο στη βούληση να παρασχεθεί σε όλα τα 
κράτη της Κοινότητας (δώδεκα εκείνη την εποχή), συµπεριλαµβανοµένων 
εκείνων που είχαν τότε την πρόθεση να µην επικυρώσουν ποτέ το πρώτο 
πρωτόκολλο, η δυνατότητα, η οποία είχε δοθεί σε ορισµένα από αυτά, 
προσφυγής στην προδικαστική ερµηνεία του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων. Για το λόγο αυτόν η τρίτη φράση του άρθρου 6 παράγραφος 1 
του πρώτου πρωτοκόλλου προβλέπει ότι αυτό το πρώτο πρωτόκολλο, ακόµη 
κι αν επικυρωθεί από επτά κράτη, δεν θα µπορέσει σε καµία περίπτωση να 
αρχίσει να ισχύει πριν από την επικύρωση του δευτέρου πρωτοκόλλου από τα 
δώδεκα κράτη µέλη. Οι ανησυχίες που προκλήθηκαν από αυτήν την 
πολύπλοκη συναρµολόγηση αποδείχτηκαν βάσιµες, εφόσον την εποχή που 
γράφονται αυτές οι γραµµές (Ιούλιος 2003) λείπει πάντα µια υπογραφή από το 
δεύτερο πρωτόκολλο και ως εκ τούτου το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων εξακολουθεί να µην έχει αρµοδιότητα ερµηνείας της σύµβασης 
της Ρώµης.
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IV. Μελλοντικές προοπτικές της σύµβασης 
της Ρώµης

Στη συνέχεια της ευνοϊκής υποδοχής που της επιφυλάχθηκε και της 
αναγνώρισής της ως πραγµατικού βήµατος προόδου σε σχέση µε την 
προγενέστερη κατάσταση, η σύµβαση υπέστη ωστόσο τον ανταγωνισµό 
άλλων κειµένων που έβλαψαν τη συνεκτικότητα των λύσεων και που θα 
µπορούσαν να οδηγήσουν στην αναθεώρησή της.

Α. Ο ανταγωνισµός των άλλων κειµένων

Ο ανταγωνισµός των άλλων κειµένων οργανώθηκε κατά κάποιον τρόπο από 
την ίδια τη σύµβαση, ανταποκρινόµενης στο µέληµα να αποφευχθούν οι 
συγκρούσεις µε ήδη υπάρχοντα ή επερχόµενα κείµενα, είτε επρόκειτο για 
διεθνείς συµβάσεις είτε για το κοινοτικό δίκαιο.

1. Διεθνείς συµβάσεις

Το άρθρο 21 της σύµβασης περιέχει ρήτρα συµβατότητας µε τις άλλες 
συµβάσεις, ισχύουσες ή επικείµενες, των οποίων ένα συµβαλλόµενο κράτος 
είναι ή θα γίνει συµβαλλόµενο µέρος. Αυτή η προφανής υπερβολική 
ανεκτικότητα αντισταθµίζεται ωστόσο µε τον περιορισµό της εξουσίας των 
συµβαλλοµένων κρατών να συνάπτουν στο µέλλον ή ακόµη να γίνονται 
συµβαλλόµενα µέρη πολυµερούς συµβάσεως του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου 
στον τοµέα της σύµβασης της Ρώµης. Αυτός ο περιορισµός, που προβλέπεται 
ήδη από το άρθρο 24 µε τη µορφή µιας διαδικασίας συνεννόησης, αποκτά 
σήµερα αυξηµένη σηµασία δεδοµένου ότι η νοµολογία AETR (∆ικαστήριο 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 31 Μαρτίου 1971) απονέµει στην Κοινότητα 
αποκλειστική αρµοδιότητα να συνάπτει συνθήκες στους τοµείς στους οποίους 
έχει θεσπίσει κοινούς κανόνες.

Η σύµβαση της Ρώµης δεν ρυθµίζει ωστόσο το πρόβληµα των ισχυουσών 
συµβάσεων, οι οποίες ισχύοντας στα κράτη που είναι συµβαλλόµενα µέρη 
τους διασπούν την ενότητα του νοµικού καθεστώτος που θα προέκυπτε από 
τη σύµβαση της Ρώµης. ∆ιευκρινίστηκε δε ανωτέρω ότι η ύπαρξη των δύο 
συµβάσεων της Χάγης για το εφαρµοστέο δίκαιο στα τροχαία ατυχήµατα 
αφενός και στα θέµατα ευθύνης λόγω ελαττωµατικών προϊόντων αφετέρου 
εξηγεί σε µεγάλο βαθµό την εγκατάλειψη των διατάξεων για τις εξωσυµβατικές 
ενοχές από το σχέδιο του 1972.

Ως προς τις συµβατικές ενοχές η σύγκρουση µεταξύ των συµβάσεων αφορά 
κυρίως τη σύµβαση πωλήσεως. Η σύµβαση της Ρώµης πρέπει να συνδυάζεται 
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πράγµατι µε τη σύµβαση της Χάγης της 15ης Ιουνίου 1955 για το εφαρµοστέο 
δίκαιο στις διεθνείς πωλήσεις ενσώµατων κινητών πραγµάτων καθώς και µε 
εκείνη της 14ης Μαρτίου 1978 για το εφαρµοστέο δίκαιο στις συµβάσεις 
µεσιτείας και αντιπροσώπευσης.

Η σύµβαση της Χάγης του 1955 για την πώληση δεσµεύει προς το παρόν, 
µεταξύ άλλων, πέντε κράτη που είναι επίσης συµβαλλόµενα µέρη της 
σύµβασης της Ρώµης (∆ανία, Φινλανδία, Γαλλία, Ιταλία και Σουηδία). Όµως, 
εάν η σύµβαση της Χάγης καθιερώνει κατά κανόνα, σε περίπτωση ελλείψεως 
επιλογής από τους συµβαλλοµένους του δικαίου που θα διέπει τη σύµβαση, το 
δίκαιο της συνήθους διαµονής του πωλητή και τελεί συνεπώς σε αρµονία µε το 
σύστηµα της χαρακτηριστικής παροχής που θεσπίζεται από τη σύµβαση της 
Ρώµης, αποµακρύνεται από αυτήν σε πολλά σηµεία. Ας αναφερθούν τα πλέον 
σηµαντικά, ότι δηλαδή δεν προβλέπει γενική ρήτρα εξαίρεσης, αλλά µόνον 
µία περίπτωση πολύ συχνής εφαρµογής του δικαίου του τόπου διαµονής του 
αγοραστή, η οποία δεν αντιστοιχεί απαραιτήτως στη ρήτρα εξαίρεσης της 
σύµβασης της Ρώµης. Όµως η σύµβαση της Χάγης εφαρµόζεται κυρίως στις 
πωλήσεις σε καταναλωτές, και µπορεί κανείς να συµπεράνει ότι καθιστά 
ανεφάρµοστο, σε θέµατα πωλήσεων, τον προστατευτικό για τον καταναλωτή 
κανόνα σύγκρουσης που προβλέπει το άρθρο 5 της σύµβασης της Ρώµης.

Είναι λυπηρό ότι τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας δεν 
µπόρεσαν να καταλήξουν σε οµοιόµορφο κανόνα σύγκρουσης για µια τόσο 
θεµελιώδη σύµβαση, όπως είναι η σύµβαση πωλήσεως, και τα µεν εφαρµόζουν 
τη σύµβαση της Χάγης, τα δε τη σύµβαση της Ρώµης. Θα ήταν σκόπιµο να 
συνεννοηθούν τα κράτη αυτά να υιοθετήσουν µια κοινή στάση ως προς τη 
σύµβαση της Χάγης, είτε για να την καταγγείλουν, πράγµα που έπραξε 
προσφάτως το Βέλγιο, είτε για να ευθυγραµµιστούν µε αυτήν ή ακόµη για να 
επικυρώσουν από κοινού τη νέα σύµβαση της Χάγης της 22ας ∆εκεµβρίου 
1986, η οποία αποσκοπεί να αντικαταστήσει εκείνη του 1955, αλλά η οποία δεν 
έχει αρχίσει να ισχύει. Μια µινιµαλιστική λύση θα συνίστατο στο να προβούν 
τα συµβαλλόµενα κράτη της σύµβασης της Χάγης στη δήλωση η οποία 
προβλέπεται από την Τελική Πράξη της XIVης συνόδου της διάσκεψης της 
Χάγης του 1980, σύµφωνα µε την οποία «η σύµβαση της 15ης Ιουνίου 1955 δεν 
παρεµποδίζει την εφαρµογή από τα συµβαλλόµενα κράτη των ειδικών 
κανόνων για το εφαρµοστέο δίκαιο στις πωλήσεις στους καταναλωτές». Κατ’ 
αυτόν τον τρόπο θα ήρετο οποιαδήποτε αµφιβολία για την οµοιόµορφη 
εφαρµογή του άρθρου 5 της σύµβασης της Ρώµης σε όλα τα συµβαλλόµενα 
κράτη.

Παρόµοιες παρατηρήσεις θα µπορούσαν να γίνουν ως προς τη σύµβαση του 
1978 για τις συµβάσεις µεσιτείας η οποία ισχύει σε τρία κράτη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (Γαλλία, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία), για να παρακινηθούν όλα τα 
κράτη µέλη της Ένωσης να επικυρώσουν αυτή τη σύµβαση.
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2. Το κοινοτικό δίκαιο

Η θέση της σύµβασης της Ρώµης έναντι του κοινοτικού δικαίου, ιδίως έναντι 
του παραγώγου κοινοτικού δικαίου, είναι ακόµη περισσότερο εύθραυστη. Το 
άρθρο 20 αυτής της σύµβασης, το οποίο άλλωστε επαναλαµβάνει απλώς τον 
κανόνα του άρθρου 57 δεύτερο εδάφιο της αναθεωρηµένης εν έτει 1978 
συµβάσεως των Βρυξελλών, αναγνωρίζει την υπεροχή έναντι της σύµβασης 
της Ρώµης «των διατάξεων που περιέχουν κανόνες σύγκρουσης σχετικούς µε 
συµβατικές ενοχές σε ειδικά θέµατα και που περιλαµβάνονται ή θα 
περιληφθούν σε πράξεις των οργάνων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή στις 
εθνικές νοµοθεσίες που εναρµονίζονται σε εκτέλεση των πράξεων αυτών».

Την εποχή εκείνη δεν είχε φανταστεί κανείς ποια θα µπορούσε να είναι η 
εµβέλεια µιας τέτοιας διάταξης. Έκτοτε εγκρίθηκαν πολυάριθµες οδηγίες στον 
τοµέα των ασφαλιστικών συµβάσεων, αλλά και για την προστασία των 
καταναλωτών καθώς και των αποσπασµένων εργαζοµένων στο πλαίσιο της 
παροχής υπηρεσιών τους, οι οποίες οδηγίες περιέχουν συχνά κανόνες 
σύγκρουσης νόµων ή τουλάχιστον διατάξεις περί του κατά τόπον πεδίου 
εφαρµογής διατάξεων ουσιαστικού δικαίου, οι οποίες αποτελούν το κύριο 
αντικείµενο των οδηγιών. ∆υστυχώς αυτές οι διατάξεις που ποικίλλουν ενίοτε 
από οδηγία σε οδηγία δεν τελούν γενικώς σε αρµονία µε εκείνες της σύµβασης 
της Ρώµης, εξ ου και µια ορισµένη κακοφωνία, επιδεινούµενη από τις 
αποκλίνουσες µεταφορές των διατάξεων αυτών στις εθνικές νοµοθεσίες.

Εδώ προστίθεται το γεγονός ότι γίνεται ενίοτε επίκληση των µεγάλων 
ελευθεριών που θεσπίζονται από τη συνθήκη της Ρώµης, κυρίως της ελεύθερης 
κυκλοφορίας των προσώπων και των εµπορευµάτων, καθώς και της ελευθερίας 
εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών προκειµένου να παρακαµφθούν τα 
αποτελέσµατα στα οποία οδηγεί το εφαρµοστέο δίκαιο δυνάµει της συµβάσεως 
της Ρώµης ή ακόµη άλλες φορές κατά του κανόνα σύγκρουσης που οδηγεί σε 
αυτά τα αποτελέσµατα.

Αυτές οι εξελίξεις ενισχύουν την άποψη ότι θα ήταν θετικό να επανέλθουν τα 
πράγµατα σε µια τάξη, µε τη µορφή ενδεχοµένως της αναθεώρησης της 
σύµβασης της Ρώµης.

Β. Προς µια αναθεώρηση της σύµβασης της Ρώµης;

Στις 14 Ιανουαρίου 2003 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσίευσε στην ιστοσελίδα 
της στο ∆ιαδίκτυο µια «Πράσινη Βίβλο για τη µετατροπή σε κοινοτική πράξη 
καθώς και για τον εκσυγχρονισµό της σύµβασης της Ρώµης του 1980 περί του 
εφαρµοστέου δικαίου στις συµβατικές ενοχές». Στο έγγραφο αυτό ζητείται η 
απάντηση σε περίπου 20 ερωτήµατα που διατυπώνονται πολύ ανοικτά. Είναι 
πρόωρο να προβλεφθεί η τύχη που του επιφυλάσσεται. Είναι απλώς γνωστό 
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ότι η Αυστρία είχε εξαρτήσει την προσχώρησή της στη σύµβαση της Ρώµης 
βάσει της σύµβασης της 29ης Οκτωβρίου 1996 από την προϋπόθεση της 
αναθεώρησης του άρθρου 5 για την προστασία των καταναλωτών. Είναι 
συνεπώς πιθανόν ότι, εάν η αναθεώρηση τελικώς γίνει, θα πρέπει να αφορά 
οπωσδήποτε το εν λόγω άρθρο, το οποίο είναι εξάλλου αυτό που απειλείται 
περισσότερο από τις οδηγίες που εκδόθηκαν από την έναρξη ισχύος της 
σύµβασης της Ρώµης και µετά. Αυτή η αναθεώρηση ενδέχεται επίσης να 
µετατρέψει τη σύµβαση σε κανονισµό, όπως συνέβη µε τις συµβάσεις των 
Βρυξελλών Ι και ΙΙ, και όχι σε οδηγία, για λόγους µεγαλύτερης νοµικής 
ασφάλειας και οµοιόµορφης εφαρµογής στα κράτη µέλη.
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Συ� µ�αση της Ρω� µης τ�υ 1980 σ�ετικ� µε τ� ε�αρµ�στ�� δ�και� στις συµ�ατικ�ς εν���ς
(παγιωµ�νη µ�ρ�η� )

Πρω� τ� πρωτ�κ�λλ� π�υ α��ρ� την ερµηνε�α της συ� µ�ασης τ�υ 1980 απ� τ� ∆ικαστη� ρι�
(παγιωµ�νη µ�ρ�η� )

∆ευ� τερ� πρωτ�κ�λλ� π�υ απ�δ�δει αρµ�δι�τητα στ� ∆ικαστη� ρι� να ερµηνευ� ει τη συ� µ�αση τ�υ
1980 (παγιωµ�νη µ�ρ�η� )

(98/C 27/02)

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚ� ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Μετ� την υπ�γρα�η� στις 29 Ν�εµ�ρ��υ 1996 της συ� µ�ασης
πρ�σ�ω� ρησης της ∆ηµ�κρατ�ας της Αυστρ�ας, της ∆ηµ�-
κρατ�ας της Φινλανδ�ας και τ�ν Βασιλε��υ της Σ�υηδ�ας
στη συ� µ�αση της Ρω� µης σ�ετικ� µε τ� ε�αρµ�στ�� δ�και�
στις συµ�ατικ�ς εν���ς καθω� ς και των δυ� � πρωτ�κ�λλων
π�υ α��ρ�υ� ν την ερµηνε�α της απ� τ� ∆ικαστη� ρι�, θα
η� ταν καλ� να υπ�ρ�ει κωδικ�π�ιηµ�ν� κε�µεν� της συ� µ�α-
σης της Ρω� µης και των δυ� � πρ�ανα�ερθ�ντων πρωτ�κ�λ-
λων.

Τα κε�µενα αυτ� συµπληρω� ν�νται απ� τρεις δηλω� σεις των
αντιπρ�σω� πων των κυ�ερνη� σεων των κρατω� ν µελω� ν, η µ�α
τ� 1980 α��ρ� την πρ��λεπ�µενη εναρµ�νιση των µ�τρων
π�υ θα πρ�πει να λη�θ�υ� ν �σ�ν α��ρ� τ�υς καν�νες
συ� γκρ�υσης π�υ θα εγκριθ�υ� ν στ� επ�πεδ� της Κ�ιν�τητας

µε εκε�ν�υς της συ� µ�ασης, η δευ� τερη η �π��α �γινε επ�σης
τ� 1980 α��ρ� την ερµηνε�α απ� τ� ∆ικαστη� ρι� της
συ� µ�ασης, και η τρ�τη, τ� 1996, α��ρ� την τη� ρηση της
πρ��λεπ�µενης στ� �ρθρ� 23 της συ� µ�ασης της Ρω� µης
διαδικασ�ας στ�ν τ�µ�α της θαλ�σσιας µετα��ρ�ς εµπ�-
ρευµ�των.

Η Γενικη� Γραµµατε�α τ�υ Συµ��υλ��υ, στα αρ�ε�α της
�π��ας ���υν κατατεθε� τα πρωτ�τυπα των εν λ�γω ν�µι-
κω� ν µ�σων, κατη� ρισε τ� �ντυπ� κε�µεν� τ�υ παρ�ντ�ς
�υλλαδ��υ. Πρ�πει ωστ�σ� να σηµειωθε� �τι τ� κε�µεν�
αυτ� δεν ��ει δεσµευτικη� α��α. Τα επ�σηµα κε�µενα των
κωδικ�π�ιηµ�νων ν�µικω� ν µ�σων �ρ�σκ�νται στις ακ�λ�υ-
θες ε�ηµερ�δες.

Επ�σηµη
Ε�ηµερ�δα σε

γλω� σσα

Συ� µ�αση
τ�υ 1980

Συ� µ�αση
πρ�σ�ω� ρησης

τ�υ 1984

Πρωτ�κ�λλ� Ι
τ�υ 1988

Πρωτ�κ�λλ� ΙΙ
τ�υ 1988

Συ� µ�αση
πρ�σ�ω� ρησης

τ�υ 1992

Συ� µ�αση
πρ�σ�ω� ρησης

τ�υ 1996

Γερµανικη� L 266, σελ�δα 1
9. 10. 1980

L 146, σελ�δα 1
31. 5. 1984

L 48, σελ�δα 1
20. 2. 1989

L 48, σελ�δα 17
20. 2. 1989

L 333, σελ�δα 1
18. 11. 1992

C 15, σελ�δα 10
15. 1. 1997

Αγγλικη� L 266, σελ�δα 1
9. 10. 1980

L 146, σελ�δα 1
31. 5. 1984

L 48, σελ�δα 1
20. 2. 1989

L 48, σελ�δα 17
20. 2. 1989

L 333, σελ�δα 1
18. 11. 1992

C 15, σελ�δα 10
15. 1. 1997

∆ανικη� L 266, σελ�δα 1
9. 10. 1980

L 146, σελ�δα 1
31. 5. 1984

L 48, σελ�δα 1
20. 2. 1989

L 48, σελ�δα 17
20. 2. 1989

L 333, σελ�δα 1
18. 11. 1992

C 15, σελ�δα 10
15. 1. 1997

Γαλλικη� L 266, σελ�δα 1
9. 10. 1980

L 146, σελ�δα 1
31. 5. 1984

L 48, σελ�δα 1
20. 2. 1989

L 48, σελ�δα 17
20. 2. 1989

L 333, σελ�δα 1
18. 11. 1992

C 15, σελ�δα 10
15. 1. 1997

Ελληνικη� L 146, σελ�δα 7
31. 5. 1984

L 146, σελ�δα 1
31. 5. 1984

L 48, σελ�δα 1
20. 2. 1989

L 48, σελ�δα 17
20. 2. 1989

L 333, σελ�δα 1
18. 11. 1992

C 15, σελ�δα 10
15. 1. 1997

Ιρλανδικη� Ειδικη� �κδ�ση
(L 266)

Ειδικη� �κδ�ση
(L 146)

Ειδικη� �κδ�ση
(L 48)

Ειδικη� �κδ�ση
(L 48)

Ειδικη� �κδ�ση
(L 333)

Ειδικη� �κδ�ση
(C 15)

Ιταλικη� L 266, σελ�δα 1
9. 10. 1980

L 146, σελ�δα 1
31. 5. 1984

L 48, σελ�δα 1
20. 2. 1989

L 48, σελ�δα 17
20. 2. 1989

L 333, σελ�δα 1
18. 11. 1992

C 15, σελ�δα 10
15. 1. 1997

�λλανδικη� L 266, σελ�δα 1
9. 10. 1980

L 146, σελ�δα 1
31. 5. 1984

L 48, σελ�δα 1
20. 2. 1989

L 48, σελ�δα 17
20. 2. 1989

L 333, σελ�δα 1
18. 11. 1992

C 15, σελ�δα 10
15. 1. 1997

01_2003_1905_testo_GR.indd   153 30-06-2005   8:01:49



EL Επ�σηµη Ε�ηµερ�δα των Ευρωπαϊκω� ν Κ�ιν�τη� των C 27/3526. 1. 98

Επ�σηµη
Ε�ηµερ�δα σε

γλω� σσα

Συ� µ�αση
τ�υ 1980

Συ� µ�αση
πρ�σ�ω� ρησης

τ�υ 1984

Πρωτ�κ�λλ� Ι
τ�υ 1988

Πρωτ�κ�λλ� ΙΙ
τ�υ 1988

Συ� µ�αση
πρ�σ�ω� ρησης

τ�υ 1992

Συ� µ�αση
πρ�σ�ω� ρησης

τ�υ 1996

Ισπανικη� Ειδικη� �κδ�ση
Κε��λαι� 1,
τ�µ�ς 3, σελ�δα 36
(Βλ�πε επ�σης ΕΕ
L 333, σελ�δα 17)

Ειδικη� �κδ�ση
Κε��λαι� 1,
τ�µ�ς 4, σελ�δα 36
(Βλ�πε επ�σης ΕΕ
L 333, σελ�δα 72)

L 48, σελ�δα 1
20. 2. 1989

L 48, σελ�δα 17
20. 2. 1989

L 333, σελ�δα 1
18. 11. 1992

C 15, σελ�δα 10
15. 1. 1997

Π�ρτ�γαλικη� Ειδικη� �κδ�ση
Κε��λαι� 1,
τ�µ�ς 3, σελ�δα 36
(Βλ�πε επ�σης ΕΕ
L 333, σελ�δα 7)

Ειδικη� �κδ�ση
Κε��λαι� 1,
τ�µ�ς 4, σελ�δα 72
(Βλ�πε επ�σης ΕΕ
L 333, σελ�δα 7)

L 48, σελ�δα 1
20. 2. 1989

L 48, σελ�δα 17
20. 2. 1989

L 333, σελ�δα 1
18. 11. 1992

C 15, σελ�δα 10
15. 1. 1997

Φιλλανδικη� C 15, σελ�δα 70
15. 1. 1997

C 15, σελ�δα 66
15. 1. 1997

C 15, σελ�δα 60
15. 1. 1997

C 15, σελ�δα 64
15. 1. 1997

C 15, σελ�δα 68
15. 1. 1997

C 15, σελ�δα 53
15. 1. 1997

Σ�υηδικη� C 15, σελ�δα 70
15. 1. 1997

C 15, σελ�δα 66
15. 1. 1997

C 15, σελ�δα 60
15. 1. 1997

C 15, σελ�δα 64
15. 1. 1997

C 15, σελ�δα 68
15. 1. 1997

C 15, σελ�δα 53
15. 1. 1997
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΣΥΜΒΑΣΗ

για τ� ε�αρµ�στ�� δ�και� στις συµ�ατικ�ς εν���ς(1)

�ν�ι�ε πρ�ς υπ�γρα�η� στη Ρω� µη στις 19 Ι�υν��υ 1980

ΠΡ��ΙΜΙ�

ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛ�ΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΕΡΙ Ι∆ΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ
�ΙΚ�Ν�ΜΙΚΗΣ Κ�ΙΝ�ΤΗΤΑΣ,

ΜΕΡΙΜΝΩΝΤΑΣ για τη συν��ιση, στ� πεδ�� τ�υ ιδιωτικ�υ� διεθν�υ� ς δικα��υ, τ�υ �ργ�υ εν�π��ησης τ�υ
δικα��υ π�υ ��ει η� δη αρ��σει στην Κ�ιν�τητα, ιδ�ως στ�ν τ�µ�α της διεθν�υ� ς δικαι�δ�σ�ας και εκτ�λεσης
απ���σεων,

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να θεσπ�σ�υν �µ�ι�µ�ρ��υς καν�νες για τ� ε�αρµ�στ�� στις συµ�ατικ�ς εν���ς δ�και�,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΣΤΙΣ ΑΚ�Λ�ΥΘΕΣ ∆ΙΑΤΑ�ΕΙΣ:

ΤΙΤΛ�Σ I

ΠΕ∆Ι� ΕΦΑΡΜ�ΓΗΣ

�Αρθρ� 1

Πεδ�� ε�αρµ�γη� ς

1. �ι διατ��εις της παρ�υ� σας συ� µ�ασης ε�αρµ���νται
στις συµ�ατικ�ς εν���ς, σε περιπτω� σεις π�υ εµπερι���υν
συ� γκρ�υση ν�µων.

2. ∆εν ε�αρµ���νται:

α) στην πρ�σωπικη� κατ�σταση και ικαν�τητα των �υσι-
κω� ν πρ�σω� πων, µε την επι�υ� λα�η τ�υ �ρθρ�υ 11�

�) στις συµ�ατικ�ς εν���ς π�υ α��ρ�υ� ν:

— τις κληρ�ν�µικ�ς σ��σεις,

— τις περι�υσιακ�ς σ��σεις των συ�υ� γων,

(1) Κε�µεν� �πως τρ�π�π�ιη� θηκε απ� τη συ� µ�αση της 10ης Απρι-
λ��υ 1984 σ�ετικ� µε την πρ�σ�ω� ρηση της Ελληνικη� ς ∆ηµ�-
κρατ�ας, εις τ� ε�η� ς καλ�υ� µενη συ� µ�αση πρ�σ�ω� ρησης τ�υ
1984, απ� τη συ� µ�αση της 18ης Μαι�υ 1992 σ�ετικ� µε την
πρ�σ�ω� ρηση τ�υ Βασιλε��υ της Ισπαν�ας και της Π�ρτ�γαλι-
κη� ς ∆ηµ�κρατ�ας, εις τ� ε�η� ς καλ�υ� µενη συ� µ�αση πρ�σ�ω� ρη-
σης τ�υ 1992, και απ� τη συ� µ�αση σ�ετικ� µε την πρ�σ�ω� ρηση
της ∆ηµ�κρατ�ας της Αυστρ�ας, της ∆ηµ�κρατ�ας της Φινλαν-
δ�ας και τ�υ Βασιλε��υ της Σ�υηδ�ας, εις τ� ε�η� ς καλ�υ� µενη
συ� µ�αση πρ�σ�ω� ρησης τ�υ 1996.

— τα δικαιω� µατα και υπ��ρεω� σεις π�υ απ�ρρ��υν
απ� �ικ�γενειακ�ς σ��σεις, σ��σεις συγγ�νειας ε�
α�µατ�ς, γ�µ�υ η� αγ�ιστε�ας, περιλαµ�αν�µ�νων
και των υπ��ρεω� σεων διατρ��η� ς πρ�ς τα ε�ω� γαµα
τ�κνα�

γ) στις εν���ς π�υ πρ�κυ� πτ�υν απ� συναλλαγµατικ�ς επι-
ταγ�ς, γραµµ�τια σε διαταγη� και �λλα α�ι�γρα�α,
κατ� τ� µ�τρ� π�υ �ι εν���ς απ�ρρ��υν απ� τ� �αρα-
κτη� ρα τ�υς ως α�ι�γρ��ων�

δ) στις συµ�ων�ες διαιτησ�ας και επιλ�γη� ς δικαστηρ��υ�

ε) σε �ητη� µατα π�υ αν�γ�νται στ� δ�και� των εταιρειω� ν,
ενω� σεων και ν�µικω� ν πρ�σω� πων, �πως η �δρυση, η
ικαν�τητα, η εσωτερικη� λειτ�υργ�α και λυ� ση καθω� ς και
η πρ�σωπικη� ευθυ� νη των ετα�ρων και των �ργ�νων για
τα �ρ�η της εταιρε�ας, �νωσης η� ν�µικ�υ� πρ�σω� π�υ�

στ) στ� �η� τηµα αν � αντιπρ�σωπ�ς δεσµευ� ει �ναντι των
τρ�των τ� πρ�σωπ� για λ�γαριασµ� τ�υ �π���υ ισ�υρ�-
�εται �τι ενεργε�, η� στ� �η� τηµα αν �να �ργαν� εταιρε�-
ας, �νωσης η� ν�µικ�υ� πρ�σω� π�υ δεσµευ� ει �ναντι των
τρ�των αυτη� την εταιρε�α, �νωση η� ν�µικ� πρ�σωπ��

�) στην �δρυση των trusts και στις σ��σεις µετα�υ�
ιδρυτω� ν, trustees και δικαι�υ� �ων�

η) στην απ�δει�η και τα δικ�ν�µικ� �ητη� µατα, µε την
επι�υ� λα�η τ�υ �ρθρ�υ 14.

3. �ι διατ��εις της παρ�υ� σας συ� µ�ασης δεν ε�αρµ���-
νται στις ασ�αλιστικ�ς συµ��σεις π�υ καλυ� πτ�υν κινδυ� -
ν�υς εντ�πι��µεν�υς στα εδ��η των κρατω� ν µελω� ν της
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Ευρωπαϊκη� ς �ικ�ν�µικη� ς Κ�ιν�τητας. Για να πρ�σδι�ρ�σει
αν �ναν κ�νδυν�ς εντ�π��εται στα εδ��η αυτ�, � δικαστη� ς
ε�αρµ��ει τ� εσωτερικ� τ�υ δ�και�.

4. Η πρ�ηγ�υ� µενη παρ�γρα��ς δεν ε�αρµ��εται στις
συµ��σεις αντασ��λισης.

�Αρθρ� 2

�ικ�υµενικ�ς �αρακτη� ρας

Τ� καθ�ρι��µεν� απ� την παρ�υ� σα συ� µ�αση δ�και� ε�αρ-
µ��εται ακ�µη κι αν πρ�κειται για δ�και� µη συµ�αλλ�µε-
ν�υ κρ�τ�υς.

ΤΙΤΛ�Σ II

�Μ�Ι�Μ�ΡΦ�Ι ΚΑΝ�ΝΕΣ

�Αρθρ� 3

Ελευ� θερη επιλ�γη� τ�υ ε�αρµ�στ��υ δικα��υ

1. Η συ� µ�αση δι�πεται απ� τ� δ�και� π�υ επ�λε�αν τα
συµ�αλλ�µενα µ�ρη. Η επιλ�γη� αυτη� πρ�πει να ε�ναι ρητη�
η� να συν�γεται µε �ε�αι�τητα απ� τις διατ��εις της συ� µ�α-
σης η� τα δεδ�µ�να της υπ�θεσης. Με την επιλ�γη� αυτη� �ι
συµ�αλλ�µεν�ι µπ�ρ�υ� ν να �ρ�σ�υν τ� ε�αρµ�στ�� δ�και�
στ� συ� ν�λ� η� σε µ�ρ�ς µ�ν� της συ� µ�αση� ς τ�υς.

2. Τα συµ�αλλ�µενα µ�ρη µπ�ρ�υ� ν να συµ�ωνη� σ�υν
�π�τεδη� π�τε την υπαγωγη� της συ� µ�αση� ς τ�υς σε δ�και�
�λλ� απ� εκε�ν� π�υ, συ� µ�ωνα ε�τε µε πρ�ηγ�υ� µενη επιλ�-
γη� κατ� τ� παρ�ν �ρθρ� ε�τε µε �λλες διατ��εις της
παρ�υ� σας συ� µ�ασης, τη διε�πε πρ�ηγ�υµ�νως. Κ�θε σ�ετι-
κη� µε τ�ν καθ�ρισµ� τ�υ ε�αρµ�στ��υ δικα��υ τρ�π�π��η-
ση µετ� τη συ� ναψη της συ� µ�ασης, δεν θ�γει τ� κατ� τ�
�ρθρ� 9 τυπικ� κυ� ρ�ς της �υ� τε τα δικαιω� µατα των τρ�-
των.

3. Η επιλ�γη� απ� τα συµ�αλλ�µενα µ�ρη αλλ�δαπ�υ�
δικα��υ, �στω και αν συν�δευ� εται απ� επιλ�γη� αλλ�δαπ�υ�
δικαστηρ��υ, δεν ε�ναι δυνατ�ν, �ταν κατ� τ� �ρ�ν� της
επιλ�γη� ς �λα τα �λλα δεδ�µ�να της περ�πτωσης εντ�π���-
νται σε µια µ�ν� �ω� ρα, να θ��ει την ε�αρµ�γη� εκε�νων των
διατ��εων απ� τις �π��ες τ� δ�και� της �ω� ρας αυτη� ς δεν
επιτρ�πει παρ�κκλιση µε συ� µ�αση και π�υ ανα��ρ�νται
παρακ�τω ως «διατ��εις αναγκαστικ�υ� δικα��υ».

4. Η υ� παρ�η και τ� κυ� ρ�ς της συµ�ων�ας των συµ�αλ-
λ�µ�νων ως πρ�ς την επιλ�γη� τ�υ ε�αρµ�στ��υ δικα��υ
δι�π�νται απ� τις διατ��εις των �ρθρων 8, 9 και 11.

�Αρθρ� 4

Ε�αρµ�στ�� δ�και� ελλε�ψει επιλ�γη� ς

1. Στ� µ�τρ� π�υ τ� ε�αρµ�στ�� στη συ� µ�αση δ�και�
δεν ��ει επιλεγε� συ� µ�ωνα µε τις διατ��εις τ�υ �ρθρ�υ 3, η

συ� µ�αση δι�πεται απ� τ� δ�και� της �ω� ρας µε την �π��α
συνδ�εται στεν�τερα. Αν �µως �να µ�ρ�ς της συ� µ�ασης
µπ�ρε� να δια�ωρισθε� απ� την υπ�λ�ιπη συ� µ�αση και
παρ�υσι��ει στεν�τερ� συ� νδεσµ� µε �λλη �ω� ρα, στ� µ�ρ�ς
αυτη� ς της συ� µ�ασης θα µπ�ρε�, κατ’ ε�α�ρεση, να ε�αρ-
µ�στε� τ� δ�και� της �λλης αυτη� ς �ω� ρας.

2. Με την επι�υ� λα�η της παραγρ���υ 5, τεκµα�ρεται �τι
η συ� µ�αση συνδ�εται στεν�τερα µε τη �ω� ρα �π�υ �
συµ�αλλ�µεν�ς π�υ ��ε�λει να εκπληρω� σει τη �αρακτηρι-
στικη� παρ��η� ��ει, κατ� τ� �ρ�ν� συ� ναψης της συ� µ�ασης,
τη συνη� θη διαµ�νη� τ�υ η� , αν πρ�κειται για εταιρε�α, �νωση
η� ν�µικ� πρ�σωπ�, την κεντρικη� τ�υ δι��κηση. Αν �µως η
συ� µ�αση συν�πτεται κατ� την �σκηση της επαγγελµατικη� ς
δραστηρι�τητας τ�υ συµ�αλλ�µ�ν�υ αυτ�υ� , η �ω� ρα αυτη�
ε�ναι η �ω� ρα �π�υ �ρ�σκεται η κυ� ρια εγκατ�σταση� τ�υ η� ,
αν συ� µ�ωνα µε τη συ� µ�αση η παρ��η� πρ�πει να εκπληρω-
θε� ��ι απ� την κυ� ρια αλλ� απ� �λλη εγκατ�σταση, η
�ω� ρα �π�υ �ρ�σκεται η �λλη αυτη� εγκατ�σταση.

3. Παρ� τις διατ��εις της παραγρ���υ 2, στ� µ�τρ� π�υ
η συ� µ�αση ��ει ως αντικε�µεν� εµπρ�γµατ� δικα�ωµα επ�
ακινη� τ�υ η� δικα�ωµα �ρη� σης ακινη� τ�υ, τεκµα�ρεται �τι
συνδ�εται στεν�τερα µε τη �ω� ρα �π�υ �ρ�σκεται τ� ακ�νη-
τ�.

4. Η συ� µ�αση µετα��ρ�ς εµπ�ρευµ�των δεν υπ�γεται
στ� τεκµη� ρι� της παραγρ���υ 2. Η συ� µ�αση αυτη� , αν η
�ω� ρα �π�υ � µετα��ρ�ας ��ει την κυ� ρια εγκατ�σταση� τ�υ
κατ� τ� �ρ�ν� συ� ναψης της συ� µ�ασης ε�ναι η �ω� ρα �π�υ
�ρ�σκεται � τ�π�ς ��ρτωσης η� εκ��ρτωσης η� η κυ� ρια
εγκατ�σταση τ�υ απ�στ�λ�α, τεκµα�ρεται �τι συνδ�εται
στεν�τερα µε τη �ω� ρα αυτη� . Ως συµ��σεις µετα��ρ�ς
εµπ�ρευµ�των θεωρ�υ� νται επ�σης, για την ε�αρµ�γη� της
παρ�υ� σας παραγρ���υ, �ι ναυλω� σεις για �να µ�ν� τα��δι
και �λλες συµ��σεις µε κυ� ρι� αντικε�µεν� τη µετα��ρ�
εµπ�ρευµ�των.

5. Η παρ�γρα��ς 2 δεν ε�αρµ��εται �ταν η �αρακτη-
ριστικη� παρ��η� δεν µπ�ρε� να πρ�σδι�ρισθε�. Τα τεκµη� ρια
των παραγρ��ων 2, 3 και 4 δεν ισ�υ� �υν �ταν απ� τ�
συ� ν�λ� των περιστ�σεων συν�γεται �τι η συ� µ�αση συνδ�-
εται στεν�τερα µε �λλη �ω� ρα.

�Αρθρ� 5

Συµ��σεις καταναλωτω� ν

1. Τ� παρ�ν �ρθρ� ε�αρµ��εται στις συµ��σεις π�υ
���υν ως αντικε�µεν� την πρ�µη� θεια ενσωµ�των κινητω� ν η�
την παρ��η� υπηρεσιω� ν σ’ �να πρ�σωπ�, τ�ν καταναλωτη� ,
για σκ�π� π�υ µπ�ρε� να θεωρηθε� ��ν�ς πρ�ς την επαγ-
γελµατικη� δραστηρι�τητ� τ�υ, καθω� ς και στις συµ��σεις
π�υ α��ρ�υ� ν τη �ρηµατ�δ�τηση µιας τ�τ�ιας συναλλα-
γη� ς.

2. Παρ� τις διατ��εις τ�υ �ρθρ�υ 3, η επιλ�γη� τ�υ
ε�αρµ�στ��υ δικα��υ απ� τ�υς συµ�αλλ�µεν�υς δεν µπ�-
ρε� να ��ει ως απ�τ�λεσµα να στερη� σει τ�ν καταναλωτη�
απ� την πρ�στασ�α π�υ τ�υ ε�ασ�αλ���υν �ι αναγκαστι-
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κ�υ� δικα��υ διατ��εις της �ω� ρας �π�υ ��ει τη συνη� θη
διαµ�νη� τ�υ

— αν, πριν απ� τη συ� ναψη της συ� µ�ασης, �γινε στη �ω� ρα
αυτη� ειδικη� πρ�σ��ρ� η� δια�η� µιση και αν � καταναλω-
τη� ς �λ�κλη� ρωσε εκε� τις απαρα�τητες για τη συ� ναψη
της συ� µ�ασης πρ��εις,

— αν � αντισυµ�αλλ�µεν�ς τ�υ καταναλωτη� η� � αντιπρ�-
σωπ�ς τ�υ �λα�ε την παραγγελ�α τ�υ καταναλωτη� στη
�ω� ρα αυτη� , η�

— αν η συ� µ�αση ε�ναι πω� ληση εµπ�ρευµ�των και � κατα-
ναλωτη� ς µετ��η απ� τη �ω� ρα αυτη� σε µια ��νη �ω� ρα
και �δωσε εκε� την παραγγελ�α, µε την πρ�υ�π�θεση �τι
τ� τα��δι �ργανω� θηκε απ� τ�ν πωλητη� µε σκ�π� να
παρακινη� σει τ�ν καταναλωτη� να πρ��ε� σε αγ�ρ�.

3. Παρ� τις διατ��εις τ�υ �ρθρ�υ 4 και ε��σ�ν δεν ��ει
γ�νει επιλ�γη� συ� µ�ωνα µε τ� �ρθρ� 3, συµ��σεις π�υ
πραγµατ�π�ι�υ� νται υπ� τις περιγρα��µενες στην παρ�-
γρα�� 2 τ�υ παρ�ντ�ς �ρθρ�υ συνθη� κες δι�π�νται απ� τ�
δ�και� της �ω� ρας �π�υ � καταναλωτη� ς ��ει τη συνη� θη
διαµ�νη� τ�υ.

4. Τ� παρ�ν �ρθρ� δεν ε�αρµ��εται:

α) στη συ� µ�αση µετα��ρ�ς�

�) στη συ� µ�αση παρ��η� ς υπηρεσιω� ν, �ταν �ι ��ειλ�µενες
στ�ν καταναλωτη� υπηρεσ�ες πρ�πει να παρασ�εθ�υ� ν
απ�κλειστικ� σε �ω� ρα �λλη απ� εκε�νη της συνη� θ�υς
διαµ�νη� ς τ�υ.

5. Παρ� τις διατ��εις της παραγρ���υ 4, τ� παρ�ν
�ρθρ� ε�αρµ��εται στις συµ��σεις π�υ παρ���υν
συνδυασµ� µετα��ρ�ς και στ�γης αντ� συν�λικ�υ� τιµη� µα-
τ�ς.

�Αρθρ� 6

Ατ�µικη� συ� µ�αση εργασ�ας

1. Παρ� τις διατ��εις τ�υ �ρθρ�υ 3, στη συ� µ�αση εργα-
σ�ας η επιλ�γη� απ� τ�υς συµ�αλλ�µεν�υς τ�υ ε�αρµ�στ�-
�υ δικα��υ δεν µπ�ρε� να ��ει ως απ�τ�λεσµα να στερη� σει
τ�ν εργα��µεν� απ� την πρ�στασ�α π�υ τ�υ ε�ασ�αλ���υν
�ι αναγκαστικ�υ� δικα��υ διατ��εις τ�υ δικα��υ π�υ θα
η� ταν ε�αρµ�στ�� συ� µ�ωνα µε την παρ�γρα�� 2 τ�υ
παρ�ντ�ς �ρθρ�υ, σε περ�πτωση π�υ δεν ε��ε γ�νει επιλ�-
γη� .

2. Παρ� τις διατ��εις τ�υ �ρθρ�υ 4 και ε��σ�ν δεν ��ει
γ�νει επιλ�γη� συ� µ�ωνα µε τ� �ρθρ� 3, η συ� µ�αση εργασ�ας
δι�πεται:

α) απ� τ� δ�και� της �ω� ρας �π�υ � εργα��µεν�ς παρ��ει
συνη� θως την εργασ�α τ�υ σε εκτ�λεση της συ� µ�ασης,
ακ�µη κι αν ��ει απ�σπασθε� πρ�σωριν� σε �λλη
�ω� ρα� η� ,

�) αν � εργα��µεν�ς δεν παρ��ει συνη� θως την εργασ�α
τ�υ σε µ�α µ�ν� �ω� ρα, απ� τ� δ�και� της �ω� ρας �π�υ
�ρ�σκεται η εγκατ�σταση π�υ τ�ν πρ�σ�λα�ε,

εκτ�ς αν απ� τ� συ� ν�λ� των περιστ�σεων συν�γεται �τι η
συ� µ�αση εργασ�ας συνδ�εται στεν�τερα µε �λλη �ω� ρα,
�π�τε ε�αρµ�στ�� ε�ναι τ� δ�και� της �λλης αυτη� ς
�ω� ρας.

�Αρθρ� 7

Καν�νες αναγκαστικ�υ� δικα��υ

1. Κατ� την ε�αρµ�γη� τ�υ δικα��υ µιας συγκεκριµ�νης
�ω� ρας συ� µ�ωνα µε την παρ�υ� σα συ� µ�αση, ε�ναι δυνατ� να
δ�θε� ισ�υ� ς στις αναγκαστικ�υ� δικα��υ διατ��εις �λλης
�ω� ρας µε την �π��α η περ�πτωση παρ�υσι��ει στεν�
συ� νδεσµ�, αν και στ� µ�τρ� π�υ, συ� µ�ωνα µε τ� δ�και�
της τελευτα�ας αυτη� ς �ω� ρας, �ι διατ��εις αυτ�ς ε�ναι ε�αρ-
µ�στ�ες �π�ι�δη� π�τε δ�και� κι αν δι�πει τη συ� µ�αση. Για
να απ��ασισθε� αν θα δ�θε� ισ�υ� ς σ’ αυτ�ς τις αναγκαστι-
κ�υ� δικα��υ διατ��εις, θα λη�θε� υπ�ψη η �υ� ση και �
σκ�π�ς τ�υς καθω� ς και �ι συν�πειες της ε�αρµ�γη� ς η� µη
ε�αρµ�γη� ς τ�υς.

2. �ι διατ��εις της παρ�υ� σας συ� µ�ασης δεν µπ�ρ�υ� ν να
θ���υν την ε�αρµ�γη� των καν�νων δικα��υ της �ω� ρας τ�υ
δικ���ντ�ς δικαστη� , π�υ ρυθµ���υν αναγκαστικ� την
περ�πτωση ανε��ρτητα απ� τ� ε�αρµ�στ�� στη συ� µ�αση
δ�και�.

�Αρθρ� 8

�υσιαστικ� κυ� ρ�ς

1. Η υ� παρ�η και τ� κυ� ρ�ς της συ� µ�ασης η� µιας δι�τα�η� ς
της δι�π�νται απ� τ� δ�και� π�υ θα η� ταν ε�αρµ�στ��
συ� µ�ωνα µε την παρ�υ� σα συ� µ�αση, αν η συ� µ�αση η� η
δι�τα�η η� ταν �γκυρη.

2. Ωστ�σ�, �νας συµ�αλλ�µεν�ς µπ�ρε� να επικαλεσθε�
τ� δ�και� της �ω� ρας �π�υ ��ει τη συνη� θη διαµ�νη� τ�υ, για
ν’ απ�δε��ει �τι δεν ��ει συναιν�σει, αν απ� τις περιστ�σεις
συν�γεται �τι δεν θα η� ταν λ�γικ� να καθ�ρισθε� τ� απ�τ�-
λεσµα της συµπερι��ρ�ς τ�υ συ� µ�ωνα µε τ� δ�και� π�υ
πρ��λ�πεται στην πρ�ηγ�υ� µενη παρ�γρα��.

�Αρθρ� 9

Τυ� π�ς

1. Συ� µ�αση µετα�υ� πρ�σω� πων π�υ �ρ�σκ�νται στην �δια
�ω� ρα ε�ναι �γκυρη ως πρ�ς τ�ν τυ� π� αν πληρ�� τις τυπικ�ς
πρ�υ�π�θ�σεις, ε�τε τ�υ δικα��υ π�υ συ� µ�ωνα µε την
παρ�υ� σα συ� µ�αση δι�πει την �υσ�α της, ε�τε τ�υ δικα��υ
της �ω� ρας �π�υ συνη� �θη.
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2. Συ� µ�αση µετα�υ� πρ�σω� πων π�υ �ρ�σκ�νται σε δια-
��ρετικ�ς �ω� ρες ε�ναι �γκυρη ως πρ�ς τ�ν τυ� π� αν πληρ��
τις τυπικ�ς πρ�υ�π�θ�σεις, ε�τε τ�υ δικα��υ π�υ συ� µ�ωνα
µε την παρ�υ� σα συ� µ�αση δι�πει την �υσ�α της, ε�τε τ�υ
δικα��υ µιας απ� τις �ω� ρες αυτ�ς.

3. �ταν η συ� µ�αση συν�πτεται δι’ αντιπρ�σω� π�υ, για
την ε�αρµ�γη� των παραγρ��ων 1 και 2 λαµ��νεται υπ�ψη
η �ω� ρα �π�υ �ρ�σκεται � αντιπρ�σωπ�ς κατ� τ� �ρ�ν�
π�υ ενεργε�.

4. Η µ�ν�µερη� ς δικαι�πρα��α, η σ�ετικη� µε συ� µ�αση
π�υ ��ει συνα�θε� η� πρ�κειται να συνα�θε�, ε�ναι �γκυρη
ως πρ�ς τ�ν τυ� π� αν πληρ�� τις τυπικ�ς πρ�υ�π�θ�σεις, ε�τε
τ�υ δικα��υ π�υ συ� µ�ωνα µε την παρ�υ� σα συ� µ�αση δι�πει
η� θα διε�πε την �υσ�α της, ε�τε τ�υ δικα��υ της �ω� ρας �π�υ
επι�ειρη� θηκε η δικαι�πρα��α αυτη� .

5. �ι διατ��εις των πρ�ηγ�υ� µενων παραγρ��ων δεν
ε�αρµ���νται στις συµ��σεις π�υ καλυ� πτ�νται απ� τ�
�ρθρ� 5, ε��σ�ν συν�πτ�νται υπ� τις περιγρα��µενες στ�
�ρθρ� 5 παρ�γρα��ς 2 συνθη� κες. � τυ� π�ς των συµ��σεων
αυτω� ν ρυθµ��εται απ� τ� δ�και� της �ω� ρας �π�υ � κατα-
ναλωτη� ς ��ει τη συνη� θη διαµ�νη� τ�υ.

6. Παρ� τις διατ��εις των παραγρ��ων 1 �ως 4 τ�υ
παρ�ντ�ς �ρθρ�υ, κ�θε συ� µ�αση π�υ ��ει ως αντικε�µεν�
εµπρ�γµατ� δικα�ωµα επ� ακινη� τ�υ η� δικα�ωµα �ρη� σης
ακινη� τ�υ υπ�γεται στ�υς αναγκαστικ�υ� ς περ� τυ� π�υ καν�-
νες τ�υ δικα��υ της �ω� ρας �π�υ �ρ�σκεται τ� ακ�νητ�,
ε��σ�ν, συ� µ�ωνα µε τ� δ�και� αυτ�, �ι καν�νες αυτ��
ε�αρµ���νται ανε��ρτητα απ� τ�ν τ�π� �π�υ ��ει συνα-
�θε� η συ� µ�αση η� απ� τ� δ�και� π�υ δι�πει την �υσ�α
της.

�Αρθρ� 10

�κταση τ�υ ε�αρµ�στ��υ δικα��υ

1. Τ� συ� µ�ωνα µε τα �ρθρα 3 �ως 6 και 12 ε�αρµ�στ��
στη συ� µ�αση δ�και� δι�πει ειδικ�τερα:

α) την ερµηνε�α της�

�) την εκπλη� ρωση των εν��ω� ν π�υ δηµι�υργε��

γ) µ�σα στα �ρια των ε��υσιω� ν π�υ παρ��ει στ� δικαστη� -
ρι� τ� δικ�ν�µικ� δ�και� τ�υ, τις συν�πειες της µη
εκπλη� ρωσης, �λικη� ς η� µερικη� ς, των εν��ω� ν αυτω� ν,
συµπεριλαµ�αν�µ�ν�υ και τ�υ υπ�λ�γισµ�υ� της �ηµ�ας
ε��σ�ν ρυθµ��εται απ� καν�νες δικα��υ�

δ) τ�υς δι���ρ�υς τρ�π�υς απ�σ�εσης των εν��ω� ν,
καθω� ς και τις παραγρα��ς και εκπτω� σεις λ�γω παρ�-
δ�υ πρ�θεσµ�ας�

ε) τις συν�πειες της ακυρ�τητας της συ� µ�ασης.

2. Ως πρ�ς τ�υς τρ�π�υς εκπλη� ρωσης και τα µ�τρα π�υ
πρ�πει να λ��ει � δανειστη� ς σε περ�πτωση πληµµελ�υ� ς
εκπλη� ρωσης, θα λαµ��νεται υπ�ψη τ� δ�και� τ�υ τ�π�υ
εκπλη� ρωσης της παρ��η� ς.

�Αρθρ� 11

Ανικαν�τητα

Σε συ� µ�αση µετα�υ� πρ�σω� πων π�υ �ρ�σκ�νται στην �δια
�ω� ρα, �υσικ� πρ�σωπ�, ικαν�, συ� µ�ωνα µε τ� δ�και� της
�ω� ρας αυτη� ς, δεν µπ�ρε� να επικαλεσθε� τη συ� µ�ωνα µε
�λλ� δ�και� ανικαν�τητ� τ�υ, παρ� µ�ν� αν, κατ� τ�
�ρ�ν� π�υ συν�πτεται η συ� µ�αση, � αντισυµ�αλλ�µεν�ς
γνω� ρι�ε την ανικαν�τητα αυτη� η� την αγν��υ� σε ε� αµελε�ας
τ�υ.

�Αρθρ� 12

Εκ�ω� ρηση

1. �ι υπ��ρεω� σεις αν�µεσα στ�ν εκ�ωρητη� και τ�ν
εκδ���α µιας απα�τησης δι�π�νται απ� τ� δ�και� π�υ,
συ� µ�ωνα µε την παρ�υ� σα συ� µ�αση, ε�αρµ��εται στη
µετα�υ� τ�υς συ� µ�αση.

2. Τ� δ�και� π�υ δι�πει την εκ�ωρ�υ� µενη απα�τηση
καθ�ρ��ει τ� εκ�ωρητ� της, τις σ��σεις µετα�υ� εκδ���α και
��ειλ�τη, τ�υς �ρ�υς µε τ�υς �π���υς µπ�ρε� να γ�νει
επ�κληση της εκ�ω� ρησης �ναντι τ�υ ��ειλ�τη και τ� ε��-
�λητικ� απ�τ�λεσµα παρ��η� ς τ�υ ��ειλ�τη.

�Αρθρ� 13

Υπ�κατ�σταση

1. Σε περ�πτωση π�υ �να πρ�σωπ�, � δανειστη� ς, ��ει
συµ�ατικη� απα�τηση �ναντι �λλ�υ πρ�σω� π�υ, τ�υ ��ειλ�-
τη, και �νας τρ�τ�ς ��ει την υπ��ρ�ωση να ικαν�π�ιη� σει τ�
δανειστη� η� τ�ν ��ει ικαν�π�ιη� σει εκπληρω� ν�ντας την υπ�-
�ρ�ωση αυτη� , τ� ε�αρµ�στ�� σ’ αυτη� την υπ��ρ�ωση τ�υ
τρ�τ�υ δ�και� καθ�ρ��ει αν αυτ�ς µπ�ρε� να ασκη� σει τ�
συ� ν�λ� η� µ�ρ�ς των δικαιωµ�των π�υ ��ει � δανειστη� ς
�ναντι τ�υ ��ειλ�τη συ� µ�ωνα µε τ� δ�και� π�υ δι�πει τις
σ��σεις τ�υς.

2. � �δι�ς καν�νας ε�αρµ��εται �ταν περισσ�τερα πρ�-
σωπα υπ��ρε�υ� νται δυν�µει της �διας συµ�ατικη� ς εν��η� ς
και �να απ� αυτ� ��ει ικαν�π�ιη� σει τ� δανειστη� .

�Αρθρ� 14

Απ�δει�η

1. Τ� δ�και� π�υ, συ� µ�ωνα µε την παρ�υ� σα συ� µ�αση,
δι�πει τη συ� µ�αση ε�αρµ��εται, στ� µ�τρ� π�υ καθιερω� νει
τεκµη� ρια η� καταν�µει τ� ��ρ�ς απ�δει�ης, σε θ�µατα
συµ�ατικω� ν εν��ω� ν.

2. �ι δικαι�πρα��ες µπ�ρ�υ� ν ν’ απ�δει�θ�υ� ν µε κ�θε
απ�δεικτικ� µ�σ� παραδεκτ�, συ� µ�ωνα ε�τε µε τ� δ�και�
τ�υ δικ���ντ�ς δικαστη� ε�τε µε �να απ� τα ανα�ερ�µενα
στ� �ρθρ� 9 δ�καια, κατ� τ� �π��� η δικαι�πρα��α ε�ναι
�γκυρη ως πρ�ς τ�ν τυ� π�, ε��σ�ν η απ�δει�η µπ�ρε� να
διε�α�θε� µε τ� µ�σ� αυτ� ενω� πι�ν τ�υ δικ���ντ�ς δικα-
στη� .
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�Αρθρ� 15

Απ�κλεισµ�ς της παραπ�µπη� ς

Ως δ�και� µιας �ω� ρας η ε�αρµ�γη� τ�υ �π���υ �ρ��εται
απ� την παρ�υ� σα συ� µ�αση ν��υ� νται �ι ισ�υ� �ντες καν�νες
δικα��υ στη �ω� ρα αυτη� εκτ�ς απ� τ�υς καν�νες ιδιωτικ�υ�
διεθν�υ� ς δικα��υ.

�Αρθρ� 16

Επι�υ� λα�η δηµ�σιας τ��ης

Η ε�αρµ�γη� µιας δι�τα�ης τ�υ δικα��υ π�υ καθ�ρ��εται
απ� την παρ�υ� σα συ� µ�αση δεν µπ�ρε� ν’ απ�κλειστε�
παρ� µ�ν� αν η ε�αρµ�γη� αυτη� ε�ναι πρ�δηλα ασυµ���α-
στη µε τη δηµ�σια τ��η τ�υ δικ���ντ�ς δικαστη� .

�Αρθρ� 17

Μη αναδρ�µικη� ισ�υ� ς

Σε κ�θε συµ�αλλ�µεν� κρ�τ�ς η παρ�υ� σα συ� µ�αση ε�αρ-
µ��εται στις συµ��σεις π�υ συν�πτ�νται µετ� τη θ�ση της
σε ισ�υ� ως πρ�ς τ� κρ�τ�ς αυτ�.

�Αρθρ� 18

�µ�ι�µ�ρ�η ερµηνε�α

Κατ� την ερµηνε�α και ε�αρµ�γη� των �µ�ι�µ�ρ�ων καν�-
νων π�υ πρ�ηγ�υ� νται θα λαµ��νεται υπ�ψη � διεθνη� ς
�αρακτη� ρας τ�υς και η σκ�πιµ�τητα �µ�ι�µ�ρ�ης ερµηνε�-
ας και ε�αρµ�γη� ς τ�υς.

�Αρθρ� 19

Κρ�τη �ωρ�ς εν�π�ιηµ�ν� συ� στηµα δικα��υ

1. Σε περ�πτωση π�υ �να κρ�τ�ς απ�τελε�ται απ� περισ-
σ�τερες εδα�ικ�ς εν�τητες π�υ η κ�θε µ�α ��ει τ�υς δικ�υ� ς
της καν�νες για τις συµ�ατικ�ς εν���ς, κ�θε εδα�ικη� εν�-
τητα θεωρε�ται ως �ω� ρα για τ�ν καθ�ρισµ� τ�υ ε�αρµ�-
στ��υ δικα��υ συ� µ�ωνα µε την παρ�υ� σα συ� µ�αση.

2. �να κρ�τ�ς, στ� �π��� δι���ρες εδα�ικ�ς εν�τητες
���υν τ�υς δικ�υ� ς τ�υς καν�νες για τις συµ�ατικ�ς εν���ς,
δεν υπ��ρε�υ� ται να ε�αρµ��ει την παρ�υ� σα συ� µ�αση στις
συγκρ�υ� σεις ν�µων π�υ α��ρ�υ� ν απ�κλειστικ� αυτ�ς τις
εδα�ικ�ς εν�τητες.

�Αρθρ� 20

Υπερ��η� τ�υ κ�ιν�τικ�υ� δικα��υ

Η παρ�υ� σα συ� µ�αση δεν θ�γει την ε�αρµ�γη� διατ��εων
π�υ περι���υν καν�νες συ� γκρ�υσης σ�ετικ�υ� ς µε συµ�ατι-
κ�ς εν���ς σε ειδικ� θ�µατα και π�υ περιλαµ��ν�νται η� θα
περιλη�θ�υ� ν σε πρ��εις των �ργ�νων των Ευρωπαϊκω� ν
Κ�ιν�τη� των η� στις εθνικ�ς ν�µ�θεσ�ες π�υ εναρµ�ν���νται
σε εκτ�λεση των πρ��εων αυτω� ν.

�Αρθρ� 21

Σ��σεις µε �λλες συµ��σεις

Η παρ�υ� σα συ� µ�αση δεν θ�γει την ε�αρµ�γη� των διεθνω� ν
συµ��σεων των �π��ων �να συµ�αλλ�µεν� κρ�τ�ς ε�ναι η�
θα γ�νει µ�ρ�ς.

�Αρθρ� 22

Επι�υλ��εις

1. Κ�θε συµ�αλλ�µεν� κρ�τ�ς µπ�ρε� κατ� την υπ�γρα-
�η� , την επικυ� ρωση, την απ�δ��η� η� την �γκριση να επι�υ-
λα�θε� να µην ε�αρµ�σει:

α) τ� �ρθρ� 7 παρ�γρα��ς 1�

�) τ� �ρθρ� 10 παρ�γρα��ς 1 στ�ι�ε�� ε).

2. . . . (1)

3. Κ�θε συµ�αλλ�µεν� κρ�τ�ς µπ�ρε� �π�τεδη� π�τε να
ανακαλ�σει επι�υ� λα�η π�υ ��ει διατυπω� σει� η εν�ργεια της
επι�υ� λα�ης θα παυ� σει την πρω� τη ηµ�ρα τ�υ τρ�τ�υ ηµερ�-
λ�γιακ�υ� µη� να µετ� τη γνωστ�π��ηση της αν�κλησης.

ΤΙΤΛ�Σ III

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑ�ΕΙΣ

�Αρθρ� 23

1. Αν µετ� την �ναρ�η ισ�υ� �ς της παρ�υ� σας συ� µ�ασης
ως πρ�ς �να συµ�αλλ�µεν� κρ�τ�ς, τ� κρ�τ�ς αυτ�
επιθυµε� να θεσπ�σει �να ν�� καν�να συ� γκρ�υσης ν�µων
για µια ιδια�τερη κατηγ�ρ�α συµ��σεων π�υ ανη� κει στ�
πεδ�� ε�αρµ�γη� ς της παρ�υ� σας συ� µ�ασης, ανακ�ινω� νει
την πρ�θεση� τ�υ στ� �λλα υπ�γρ���ντα κρ�τη µ�σω τ�υ
Γενικ�υ� Γραµµατ�α τ�υ Συµ��υλ��υ των Ευρωπαϊκω� ν Κ�ι-
ν�τη� των.

2. Μ�σα σε ��ι µη� νες απ� την ανακ��νωση στ�ν Γενικ�
Γραµµατ�α, κ�θε υπ�γρ���ν κρ�τ�ς µπ�ρε� να τ�υ �ητη� -
σει να �ργανω� σει δια��υλευ� σεις αν�µεσα στα υπ�γρ���-
ντα κρ�τη µε σκ�π� να επιτευ�θε� συµ�ων�α.

3. Αν µ�σα στην πρ�θεσµ�α αυτη� καν�να υπ�γρ���ν
κρ�τ�ς δεν �ητη� σει δια��υλευ� σεις η� αν µ�σα σε δυ� � �ρ�νια
απ� την ανακ��νωση στ�ν Γενικ� Γραµµατ�α δεν επιτευ� -
�θηκε καµ�α συµ�ων�α απ� τις δια��υλευ� σεις αυτ�ς, τ�
συµ�αλλ�µεν� κρ�τ�ς µπ�ρε� να τρ�π�π�ιη� σει τ� δ�και�
τ�υ. Τα µ�τρα π�υ λαµ��ν�νται απ� τ� κρ�τ�ς αυτ�
γνωστ�π�ι�υ� νται στα �λλα υπ�γρ���ντα κρ�τη µ�σω τ�υ
Γενικ�υ� Γραµµατ�α τ�υ Συµ��υλ��υ των Ευρωπαϊκω� ν Κ�ι-
ν�τη� των.

(1) Παρ�γρα��ς π�υ καταργη� θηκε µε τ� �ρθρ� 2 σηµε�� 1 της
συ� µ�ασης πρ�σ�ω� ρησης τ�υ 1992.
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�Αρθρ� 24

1. Αν µετ� την �ναρ�η ισ�υ� �ς της παρ�υ� σας συ� µ�ασης
ως πρ�ς �να συµ�αλλ�µεν� κρ�τ�ς, τ� κρ�τ�ς αυτ�
επιθυµε� να γ�νει µ�ρ�ς σε π�λυµερη� συ� µ�αση της �π��ας
τ� κυ� ρι� αντικε�µεν� η� �να απ� τα κυ� ρια αντικε�µενα ε�ναι
ιδιωτικ�υ� διεθν�υ� ς δικα��υ ρυ� θµιση εν�ς απ� τα θ�µατα
π�υ α��ρ� η παρ�υ� σα συ� µ�αση, ε�αρµ��εται η πρ��λεπ�-
µενη στ� �ρθρ� 23 διαδικασ�α. Τ� δι�στηµα �µως των δυ� �
ετω� ν π�υ πρ��λ�πεται στην παρ�γρα�� 3 τ�υ �ρθρ�υ 23
µειω� νεται σε �να �τ�ς.

2. Η πρ��λεπ�µενη στην πρ�ηγ�υ� µενη παρ�γρα�� δια-
δικασ�α δεν ακ�λ�υθε�ται αν �να συµ�αλλ�µεν� κρ�τ�ς η�
µ�α απ� τις Ευρωπαϊκ�ς Κ�ιν�τητες ε�ναι η� δη µ�ρ�ς στην
π�λυµερη� συ� µ�αση, η� αν τ� αντικε�µεν� της συ� µ�ασης
αυτη� ς ε�ναι να αναθεωρη� σει συ� µ�αση στην �π��α τ� ενδια-
�ερ�µεν� κρ�τ�ς ε�ναι η� δη µ�ρ�ς, η� αν πρ�κειται για
συ� µ�αση π�υ συν�πτεται στα πλα�σια των συνθηκω� ν περ�
ιδρυ� σεως των Ευρωπαϊκω� ν Κ�ιν�τη� των.

�Αρθρ� 25

Σε περ�πτωση π�υ �να συµ�αλλ�µεν� κρ�τ�ς κρ�νει �τι η
εν�π��ηση π�υ πραγµατ�π�ιη� θηκε µε την παρ�υ� σα συ� µ�α-
ση διακυ�ευ� εται µε τη συ� ναψη συµ�ωνιω� ν µη πρ��λεπ�µε-
νων στ� �ρθρ� 24 παρ�γρα��ς 1, τ� κρ�τ�ς αυτ� µπ�ρε�
να �ητη� σει απ� τ�ν Γενικ� Γραµµατ�α τ�υ Συµ��υλ��υ των
Ευρωπαϊκω� ν Κ�ιν�τη� των να �ργανω� σει δια��υλευ� σεις
αν�µεσα στα κρ�τη π�υ ���υν υπ�γρ�ψει την παρ�υ� σα
συ� µ�αση.

�Αρθρ� 26

Κ�θε συµ�αλλ�µεν� κρ�τ�ς µπ�ρε� να �ητη� σει την αναθε-
ω� ρηση της παρ�υ� σας συ� µ�ασης. Στην περ�πτωση αυτη�
συγκαλε�ται απ� τ�ν Πρ�εδρ� τ�υ Συµ��υλ��υ των Ευρω-
παϊκω� ν Κ�ιν�τη� των αναθεωρητικη� συνδι�σκεψη.

�Αρθρ� 27(1)

�Αρθρ� 28

1. Η παρ�υ� σα συ� µ�αση ε�ναι αν�ι�τη� απ� τις 19 Ι�υν��υ
1980 για υπ�γρα�η� απ� τα κρ�τη π�υ ε�ναι συµ�αλλ�µενα
µ�ρη στη συνθη� κη περ� ιδρυ� σεως της Ευρωπαϊκη� ς �ικ�ν�-
µικη� ς Κ�ιν�τητας.

2. Η παρ�υ� σα συ� µ�αση υπ�κειται σε επικυ� ρωση, απ�δ�-
�η� η� �γκριση των κρατω� ν π�υ την ���υν υπ�γρ�ψει. Τα
�γγρα�α επικυ� ρωσης, απ�δ��η� ς η� �γκρισης θα κατατεθ�υ� ν
στη Γενικη� Γραµµατε�α τ�υ Συµ��υλ��υ των Ευρωπαϊκω� ν
Κ�ιν�τη� των(2).

(1) �ρθρ� π�υ καταργη� θηκε µε τ� �ρθρ� 2 σηµε�� 1 της συ� µ�ασης
πρ�σ�ω� ρησης τ�υ 1992.

(2) Η επικυ� ρωση των συµ��σεων πρ�σ�ω� ρησης δι�πεται απ� τις
ακ�λ�υθες διατ��εις των συµ��σεων αυτω� ν:

�Αρθρ� 29(3)

1. Η παρ�υ� σα συ� µ�αση θα αρ��σει να ισ�υ� ει την πρω� τη
ηµ�ρα τ�υ τρ�τ�υ µη� να π�υ ακ�λ�υθε� την κατ�θεση τ�υ
ε�δ�µ�υ εγγρ���υ επικυ� ρωσης, απ�δ��η� ς η� �γκρισης.

2. Για κ�θε υπ�γρ���ν κρ�τ�ς π�υ την επικυρω� νει,
απ�δ��εται η� εγκρ�νει µεταγεν�στερα, η συ� µ�αση θα αρ��-
σει να ισ�υ� ει την πρω� τη ηµ�ρα τ�υ τρ�τ�υ µη� να π�υ
ακ�λ�υθε� την κατ�θεση τ�υ δικ�υ� τ�υ εγγρ���υ επικυ� -
ρωσης, απ�δ��η� ς η� �γκρισης.

— �σ�ν α��ρ� τη συ� µ�αση πρ�σ�ω� ρησης τ�υ 1984, µε τ�
�ρθρ� 3 της αυτη� ς συ� µ�ασης τ� �π��� ��ει ως ε�η� ς:
«�ρθρ� 3
Η παρ�υ� σα συ� µ�αση θα επικυρωθε� απ� τα υπ�γρ���ντα
κρ�τη. Τα �γγρα�α επικυ� ρωσης θα κατατεθ�υ� ν στ�ν Γενι-
κ� Γραµµατ�α τ�υ Συµ��υλ��υ των Ευρωπαϊκω� ν Κ�ιν�τη� -
των.»

— �σ�ν α��ρ� τη συ� µ�αση πρ�σ�ω� ρησης τ�υ 1992, µε τ�
�ρθρ� 4 της αυτη� ς συ� µ�ασης τ� �π��� ��ει ως ε�η� ς:
«�ρθρ� 4
Η παρ�υ� σα συ� µ�αση θα κυρωθε� απ� τα υπ�γρ���ντα
κρ�τη. Τα �γγρα�α επικυ� ρωσης κατατ�θενται στη Γενικη�
Γραµµατε�α τ�υ Συµ��υλ��υ των Ευρωπαϊκω� ν Κ�ιν�τη� -
των.»

— �σ�ν α��ρ� τη συ� µ�αση πρ�σ�ω� ρησης τ�υ 1996, µε τ�
�ρθρ� 5 της αυτη� ς συ� µ�ασης τ� �π��� ��ει ως ε�η� ς:
«�ρθρ� 5
Η παρ�υ� σα συ� µ�αση θα επικυρωθε� απ� τα υπ�γρ���ντα
κρ�τη. Τα �γγρα�α επικυ� ρωσης κατατ�θενται στ� Γενικ�
Γραµµατ�α τ�υ Συµ��υλ��υ της Ευρωπαϊκη� ς �νωσης.»

(3) Η �ναρ�η ισ�υ� �ς των συµ��σεων πρ�σ�ω� ρησης δι�πεται απ�
τις ε�η� ς διατ��εις των συµ��σεων αυτω� ν:

— �σ�ν α��ρ� τη συ� µ�αση πρ�σ�ω� ρησης τ�υ 1984, µε τ�
�ρθρ� 4 της αυτη� ς συ� µ�ασης τ� �π��� ��ει ως ε�η� ς:
«�ρθρ� 4
Η παρ�υ� σα συ� µ�αση αρ���ει να ισ�υ� ει, µετα�υ� των κρατω� ν
π�υ την ���υν επικυρω� σει, την πρω� τη ηµ�ρα τ�υ τρ�τ�υ
µη� να π�υ ακ�λ�υθε� την κατ�θεση τ�υ τελευτα��υ εγγρ�-
��υ επικυ� ρωσης απ� την Ελληνικη� ∆ηµ�κρατ�α και επτ�
κρ�τη π�υ ���υν επικυρω� σει τη συ� µ�αση για τ� ε�αρµ�-
στ�� δ�και� στις συµ�ατικ�ς εν���ς.

Η παρ�υ� σα συ� µ�αση αρ���ει να ισ�υ� ει για κ�θε συµ�αλλ�-
µεν� κρ�τ�ς π�υ θα την επικυρω� σει µεταγεν�στερα την
πρω� τη ηµ�ρα τ�υ τρ�τ�υ µη� να π�υ ακ�λ�υθε� την κατ�θεση
τ�υ δικ�υ� τ�υ εγγρ���υ επικυ� ρωσης.»

— �σ�ν α��ρ� τη συ� µ�αση πρ�σ�ω� ρησης τ�υ 1992, µε τ�
�ρθρ� 5 της αυτη� ς συ� µ�ασης τ� �π��� ��ει ως ε�η� ς:
«�ρθρ� 5
Η παρ�υ� σα συ� µ�αση αρ���ει να ισ�υ� ει, µετα�υ� των κρατω� ν
π�υ την ���υν κυρω� σει, την πρω� τη ηµ�ρα τ�υ τρ�τ�υ µη� να
π�υ ακ�λ�υθε� την κατ�θεση τ�υ τελευτα��υ εγγρ���υ
επικυ� ρωσης απ� τ� Βασ�λει� της Ισπαν�ας η� την Π�ρτ�γα-
λικη� ∆ηµ�κρατ�α και απ� �να κρ�τ�ς π�υ ��ει κυρω� σει τη
συ� µ�αση για τ� ε�αρµ�στ�� δ�και� στις συµ�ατικ�ς εν�-
��ς.
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�Αρθρ� 30

1. Η συ� µ�αση θα ��ει δι�ρκεια δ�κα ετω� ν απ� την
ηµερ�µην�α π�υ θα αρ��σει να ισ�υ� ει, συ� µ�ωνα µε τ�
�ρθρ� 29 παρ�γρα��ς 1, ακ�µη και για τα κρ�τη για τα
�π��α θα αρ��σει να ισ�υ� ει µεταγεν�στερα.

2. Η συ� µ�αση θα ανανεω� νεται σιωπηρ� κ�θε π�ντε �τη,
εκτ�ς αν καταγγελθε�.

3. Η καταγγελ�α θα γνωστ�π�ιε�ται στ�ν Γενικ� Γραµ-
µατ�α τ�υ Συµ��υλ��υ των Ευρωπαϊκω� ν Κ�ιν�τη� των τ�υ-
λ��ιστ�ν ��ι µη� νες πριν εκπνευ� σει η πρ�θεσµ�α των δ�κα η� ,
αν�λ�γα µε την περ�πτωση, των π�ντε ετω� ν(1).

4. Η καταγγελ�α δεν θα ισ�υ� ει παρ� µ�ν� ως πρ�ς τ�
κρ�τ�ς π�υ την ��ει γνωστ�π�ιη� σει. Η συ� µ�αση θα παρα-
µε�νει σε ισ�υ� για τα �λλα συµ�αλλ�µενα κρ�τη.

�Αρθρ� 31(2)

� Γενικ�ς Γραµµατ�ας τ�υ Συµ��υλ��υ των Ευρωπαϊκω� ν
Κ�ιν�τη� των γνωστ�π�ιε� στα κρ�τη π�υ ε�ναι συµ�αλλ�µε-
να µ�ρη της συνθη� κης περ� ιδρυ� σεως της Ευρωπαϊκη� ς
�ικ�ν�µικη� ς Κ�ιν�τητας:

α) τις υπ�γρα��ς�

�) την κατ�θεση κ�θε εγγρ���υ επικυ� ρωσης, απ�δ��η� ς η�
�γκρισης�

γ) την ηµερ�µην�α �ναρ�ης ισ�υ� �ς της παρ�υ� σας συ� µ�α-
σης�

δ) τις ανακ�ινω� σεις π�υ γ�ν�νται κατ’ ε�αρµ�γη� των
�ρθρων 23, 24, 25, 26 και 30(3)�

ε) τις επι�υλ��εις και την αν�κληση� τ�υς π�υ πρ��λ�-
π�νται στ� �ρθρ� 22.

�Αρθρ� 32

Τ� συνηµµ�ν� στην παρ�υ� σα συ� µ�αση πρωτ�κ�λλ� απ�τε-
λε� αναπ�σπαστ� µ�ρ�ς της.

�Αρθρ� 33(4)

Η παρ�υ� σα συ� µ�αση συντ�σσεται σε �να µ�ν� αντ�τυπ�
στην αγγλικη� , γαλλικη� , γερµανικη� , δανικη� , ιρλανδικη� , ιταλι-
κη� και �λλανδικη� γλω� σσα. Τα επτ� κε�µενα ε�ναι ε��σ�υ
αυθεντικ�. Η συ� µ�αση θα κατατεθε� στ� αρ�ε�� της Γενι-
κη� ς Γραµµατε�ας τ�υ Συµ��υλ��υ των Ευρωπαϊκω� ν Κ�ιν�-
τη� των. � Γενικ�ς Γραµµατ�ας θα δια�ι��σει κυρωµ�ν�
αντ�γρα�� στην κυ��ρνηση κ�θε υπ�γρ���ντ�ς κρ�τ�υς.

Η παρ�υ� σα συ� µ�αση αρ���ει να ισ�υ� ει για κ�θε συµ�αλλ�-
µεν� κρ�τ�ς π�υ θα την κυρω� σει µεταγεν�στερα την πρω� τη
ηµ�ρα τ�υ τρ�τ�υ µη� να π�υ ακ�λ�υθε� την κατ�θεση τ�υ
δικ�υ� τ�υ εγγρ���υ επικυ� ρωσης.»

— �σ�ν α��ρ� τη συ� µ�αση πρ�σ�ω� ρησης τ�υ 1996, µε τ�
�ρθρ� 6 της αυτη� ς συ� µ�ασης τ� �π��� ��ει ως ε�η� ς:
«�ρθρ� 6
1. Η παρ�υ� σα συ� µ�αση αρ���ει να ισ�υ� ει, στις σ��σεις
µετα�υ� των κρατω� ν π�υ την ���υν επικυρω� σει, την πρω� τη
ηµ�ρα τ�υ τρ�τ�υ µη� να π�υ ακ�λ�υθε� την κατ�θεση τ�υ
τελευτα��υ εγγρ���υ επικυ� ρωσης απ� τη ∆ηµ�κρατ�α της
Αυστρ�ας, τη δηµ�κρατ�α της Φινλανδ�ας, η� τ� Βασ�λει�
της Σ�υηδ�ας και απ� ενα συµ�αλλ�µεν� κρ�τ�ς π�υ ��ει
επικυρω� σει τη συ� µ�αση για τ� ε�αρµ�στ�� δ�και� στις
συµ�ατικ�ς εν���ς.
2. Η παρ�υ� σα συ� µ�αση αρ���ει να ισ�υ� ει για κ�θε
συµ�αλλ�µεν� κρ�τ�ς π�υ θα την επικυρω� σει µεταγεν�στε-
ρα την πρω� τη ηµ�ρα τ�υ τρ�τ�υ µη� να π�υ ακ�λ�υθε� την
κατ�θεση τ�υ δικ�υ� τ�υ εγγρ���υ επικυ� ρωσης.»

(1) Φρ�ση π�υ καταργη� θηκε µε τ� �ρθρ� 2 παρ�γρα��ς 1 της
συ� µ�ασης πρ�σ�ω� ρησης τ�υ 1996.

(2) �ι γνωστ�π�ιη� σεις για τις συµ��σεις πρ�σ�ω� ρησης δι�π�νται
απ� τις ε�η� ς διατ��εις των συµ��σεων αυτω� ν:

— �σ�ν α��ρ� τη συ� µ�αση πρ�σ�ω� ρησης τ�υ 1984, απ� τ�
�ρθρ� 5 της αυτη� ς συ� µ�ασης τ� �π��� ��ει ως ε�η� ς:
«�ρθρ� 5
� Γενικ�ς Γραµµατ�ας τ�υ Συµ��υλ��υ των Ευρωπαϊκω� ν
Κ�ιν�τη� των γνωστ�π�ιε� στα υπ�γρ���ντα κρ�τη:
α) την κατ�θεση κ�θε εγγρ���υ επικυ� ρωσης�
�) τις ηµερ�µην�ες �ναρ�ης ισ�υ� �ς της παρ�υ� σας συ� µ�α-

σης για τα συµ�αλλ�µενα κρ�τη.»

— �σ�ν α��ρ� τη συ� µ�αση πρ�σ�ω� ρησης τ�υ 1992, απ� τ�
�ρθρ� 6 της αυτη� ς συ� µ�ασης τ� �π��� ��ει ως ε�η� ς:

«�ρθρ� 6
� Γενικ�ς Γραµµατ�ας τ�υ Συµ��υλ��υ των Ευρωπαϊκω� ν
Κ�ιν�τη� των γνωστ�π�ιε� στα υπ�γρ���ντα κρ�τη:
α) την κατ�θεση κ�θε εγγρ���υ επικυ� ρωσης�
�) τις ηµερ�µην�ες �ναρ�ης ισ�υ� �ς της παρ�υ� σας συ� µ�α-

σης για τα συµ�αλλ�µενα κρ�τη.»

— �σ�ν α��ρ� τη συ� µ�αση πρ�σ�ω� ρησης τ�υ 1996, απ� τ�
�ρθρ� 7 της αυτη� ς συ� µ�ασης τ� �π��� ��ει ως ε�η� ς:
«�ρθρ� 7
� Γενικ�ς Γραµµατ�ας τ�υ Συµ��υλ��υ της Ευρωπαϊκη� ς
�νωσης κ�ιν�π�ιε� στα υπ�γρ���ντα κρ�τη:
α) την κατ�θεση κ�θε εγγρ���υ επικυ� ρωσης�
�) τις ηµερ�µην�ες �ναρ�ης ισ�υ� �ς της παρ�υ� σας συ� µ�α-

σης για τα συµ�αλλ�µενα κρ�τη.»

(3) Στ�ι�ε�� δ) �πως τρ�π�π�ιη� θηκε απ� τη συ� µ�αση πρ�σ�ω� ρη-
σης τ�υ 1992.

(4) Η θ�σπιση των αυθεντικω� ν κειµ�νων των συµ��σεων πρ�σ�ω� -
ρησης πρ�κυ� πτει:

— �σ�ν α��ρ� τη συ� µ�αση πρ�σ�ω� ρησης τ�υ 1984 απ� τα
�ρθρα 2 και 6 της αυτη� ς συ� µ�ασης τα �π��α ���υν ως
ε�η� ς:
«�ρθρ� 2
� Γενικ�ς Γραµµατ�ας τ�υ Συµ��υλ��υ των Ευρωπαϊκω� ν
Κ�ιν�τη� των δια�ι���ει στην Κυ��ρνηση της Ελληνικη� ς
∆ηµ�κρατ�ας κυρωµ�ν� αντ�γρα�� της συ� µ�ασης για τ�
ε�αρµ�στ�� δ�και� στις συµ�ατικ�ς εν���ς στην αγγλικη� ,
γαλλικη� , γερµανικη� , δανικη� , ιρλανδικη� , ιταλικη� και �λλανδι-
κη� γλω� σσα.
Τ� κε�µεν� στην ελληνικη� γλω� σσα της συ� µ�ασης για τ�
ε�αρµ�στ�� δ�και� στις συµ�ατικ�ς εν���ς πρ�σαρτ�ται
στην παρ�υ� σα συ� µ�αση. Τ� κε�µεν� στην ελληνικη� γλω� σσα
ε�ναι ε��σ�υ αυθεντικ� �σ� και τα �λλα κε�µενα της συ� µ�α-
σης για τ� ε�αρµ�στ�� δ�και� στις συµ�ατικ�ς εν���ς.»
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Σε π�στωση των ανωτ�ρω, �ι υπ�γρ���ντες πληρε��υ� σι�ι �θεσαν την υπ�γρα�η� τ�υς κ�τω απ�
την παρ�υ� σα συ� µ�αση.

�γινε στη Ρω� µη, στις δεκαεννι� Ι�υν��υ ��λια εννιακ�σια �γδ�ντα.

[Υπ�γρα��ς]

«�ρθρ� 6
Η παρ�υ� σα συ� µ�αση συντ�σσεται σε �να µ�ν� αντ�τυπ�
στην αγγλικη� , γαλλικη� , γερµανικη� , δανικη� , ελληνικη� , ιρλαν-
δικη� , ιταλικη� και �λλανδικη� γλω� σσα. Τα �κτω� κε�µενα ε�ναι
ε��σ�υ αυθεντικ�. Η συ� µ�αση θα κατατεθε� στα αρ�ε�α της
Γενικη� ς Γραµµατε�ας τ�υ Συµ��υλ��υ των Ευρωπαϊκω� ν
Κ�ιν�τη� των. � Γενικ�ς Γραµµατ�ας θα δια�ι��σει κυρωµ�-
ν� αντ�γρα�� στην κυ��ρνηση κ�θε υπ�γρ���ντ�ς κρ�-
τ�υς.»

— �σ�ν α��ρ� τη συ� µ�αση πρ�σ�ω� ρησης τ�υ 1992, µε τα
�ρθρα 3 και 7 της αυτη� ς συ� µ�ασης τα �π��α ���υν ως
ε�η� ς:

«�ρθρ� 3
� Γενικ�ς Γραµµατ�ας τ�υ Συµ��υλ��υ των Ευρωπαϊκω� ν
Κ�ιν�τη� των δια�ι���ει στις κυ�ερνη� σεις τ�υ Βασιλε��υ της
Ισπαν�ας και της Π�ρτ�γαλικη� ς ∆ηµ�κρατ�ας κυρωµ�ν�
αντ�γρα�� της συ� µ�ασης για τ� ε�αρµ�στ�� δ�και� στις
συµ�ατικ�ς εν���ς στην αγγλικη� , γαλλικη� , γερµανικη� , δανι-
κη� , ελληνικη� , ιρλανδικη� , ιταλικη� και �λλανδικη� γλω� σσα.
Τ� κε�µεν� στην ισπανικη� και π�ρτ�γαλικη� γλω� σσα της
συ� µ�ασης για τ� ε�αρµ�στ�� δ�και� στις συµ�ατικ�ς εν���ς
παρατ�θεται στα παραρτη� µατα I και II της παρ�υ� σας
συ� µ�ασης. Τα κε�µενα στην ισπανικη� και π�ρτ�γαλικη�
γλω� σσα ε�ναι ε��σ�υ αυθεντικ� �σ� και τα �λλα κε�µενα
της συ� µ�ασης για τ� ε�αρµ�στ�� δ�και� στις συµ�ατικ�ς
εν���ς.»

«�ρθρ� 7
Η παρ�υ� σα συ� µ�αση συντ�σσεται σε �να µ�ν� αντ�τυπ�
στην αγγλικη� , γαλλικη� , γερµανικη� , δανικη� , ελληνικη� , ιρλαν-
δικη� , ισπανικη� , ιταλικη� , �λλανδικη� και π�ρτ�γαλικη� γλω� σ-
σα. Τα δ�κα κε�µενα ε�ναι ε��σ�υ αυθεντικ�. Η συ� µ�αση θα
κατατεθε� στα αρ�ε�α της Γενικη� ς Γραµµατε�ας τ�υ

Συµ��υλ��υ των Ευρωπαϊκω� ν Κ�ιν�τη� των. � Γενικ�ς
Γραµµατ�ας θα δια�ι��σει κυρωµ�ν� αντ�γρα�� στην
κυ��ρνηση κ�θε υπ�γρ���ντ�ς κρ�τ�υς.»

— �σ�ν α��ρ� τη συ� µ�αση πρ�σ�ω� ρησης τ�υ 1996, µε τα
�ρθρα 4 και 8 της αυτη� ς συ� µ�ασης τα �π��α ���υν ως
ε�η� ς:

«�ρθρ� 4
1. � Γενικ�ς Γραµµατ�ας τ�υ Συµ��υλ��υ της Ευρωπαϊ-
κη� ς �νωσης δια�ι���ει στις κυ�ερνη� σεις της ∆ηµ�κρατ�ας
της Αυστρ�ας, της ∆ηµ�κρατ�ας της Φινλανδ�ας και τ�υ
Βασιλε��υ της Σ�υηδ�ας κυρωµ�ν� αντ�γρα�� της συ� µ�α-
σης τ�υ 1980, της συ� µ�ασης τ�υ 1984, τ�υ πρω� τ�υ πρωτ�-
κ�λλ�υ τ�υ 1988, τ�υ δευ� τερ�υ πρωτ�κ�λλ�υ τ�υ 1988 και
της συ� µ�ασης τ�υ 1992 στην αγγλικη� , γαλλικη� , γερµανικη� ,
δανικη� , ελληνικη� , ιρλανδικη� , ισπανικη� , ιταλικη� , �λλανδικη�
και π�ρτ�γαλικη� γλω� σσα.
2. Τα κε�µενα της συ� µ�ασης τ�υ 1980, της συ� µ�ασης τ�υ
1984, τ�υ πρω� τ�υ πρωτ�κ�λλ�υ τ�υ 1988, τ�υ δευ� τερ�υ
πρωτ�κ�λλ�υ τ�υ 1988 και της συ� µ�ασης τ�υ 1992, στη
σ�υηδικη� και τη �ινλανδικη� γλω� σσα, ε�ναι ε��σ�υ αυθεντι-
κ� �σ� και τα �λλα κε�µενα της συ� µ�ασης τ�υ 1980, της
συ� µ�ασης τ�υ 1984, τ�υ πρω� τ�υ πρωτ�κ�λλ�υ τ�υ 1988,
τ�υ δευ� τερ�υ πρωτ�κ�λλ�υ τ�υ 1988 και της συ� µ�ασης τ�υ
1992.»

«�ρθρ� 8
Η παρ�υ� σα συ� µ�αση συντ�σσεται σε �να µ�ν� αντ�τυπ�
στην αγγλικη� , γαλλικη� , γερµανικη� , δανικη� , ελληνικη� , ιρλαν-
δικη� , ισπανικη� , ιταλικη� , �λλανδικη� , π�ρτ�γαλικη� , σ�υηδικη�
και �ινλανδικη� γλω� σσα. Τα δω� δεκα κε�µενα ε�ναι ε��σ�υ
αυθεντικ�. Η συ� µ�αση κατατ�θεται στα αρ�ε�α της Γενικη� ς
Γραµµατε�ας τ�υ Συµ��υλ��υ της Ευρωπαϊκη� ς �νωσης. �
Γενικ�ς Γραµµατ�ας δια�ι���ει κυρωµ�ν� αντ�γρα�� στην
κυ��ρνηση κ�θε υπ�γρ���ντ�ς κρ�τ�υς.»
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ΠΡΩΤ�Κ�ΛΛ�(1)

Τα Υψηλ� Συµ�αλλ�µενα Μ�ρη συµ�ω� νησαν στην ακ�λ�υθη δι�τα�η, π�υ πρ�σαρτ�ται στη
συ� µ�αση:

Παρ� τις διατ��εις της συ� µ�ασης, η ∆αν�α, η Σ�υηδ�α και η Φινλανδ�α µπ�ρ�υ� ν να διατηρη� -
σ�υν τις εθνικ�ς διατ��εις σ�ετικ� µε τ� ν�µ� π�υ ε�αρµ��εται σε �ητη� µατα σ�ετικ� µε τη
θαλ�σσια µετα��ρ� εµπ�ρευµ�των και µπ�ρ�υ� ν να τρ�π�π�ιη� σ�υν αυτ�ς τις διατ��εις �ωρ�ς
να ακ�λ�υθη� σ�υν τη διαδικασ�α π�υ πρ��λ�πεται στ� �ρθρ� 23 της συ� µ�ασης της Ρω� µης. Στ�ν
τ�µ�α αυτ�, ε�αρµ���νται �ι ε�η� ς εθνικ�ς διατ��εις:

— στη ∆αν�α, �ι παρ�γρα��ι 252 και 321, υπ�τµη� µα 3 και 4 τ�υ Sølov (ναυτικ�ς ν�µ�ς),

— στη Σ�υηδ�α, τ� κε��λαι� 13 �ρθρ� 2 παρ�γρα��ι 1 και 2, και τ� κε��λαι� 14 �ρθρ� 1
παρ�γρα��ς 3 τ�υ Sjölagen (ναυτικ�ς ν�µ�ς),

— στη Φινλανδ�α, τ� κε��λαι� 13, �ρθρ� 2 παρ�γρα��ι 1 και 2, και τ� κε��λαι� 14 �ρθρ� 1
σηµε�� 3 τ�υ Merilaki/Sjölagen (ναυτικ�ς ν�µ�ς).

Σε π�στωση των ανωτ�ρω, �ι υπ�γρ���ντες πληρε��υ� σι�ι �θεσαν την υπ�γρα�η� τ�υς κ�τω απ� τ�
παρ�ν πρωτ�κ�λλ�.

�γινε στη Ρω� µη, στις δεκαεννι� Ι�υν��υ ��λια εννιακ�σια �γδ�ντα.

[Υπ�γρα��ς]

(1) Κε�µεν� �πως τρ�π�π�ιη� θηκε απ� τη συ� µ�αση πρ�σ�ω� ρησης τ�υ 1996.
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Κ�ΙΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ

Κατ� την υπ�γρα�η� της συ� µ�ασης για τ� ε�αρµ�στ�� δ�και� στις συµ�ατικ�ς εν���ς, �ι Κυ�ερνη� -
σεις τ�υ Βασιλε��υ τ�υ Βελγ��υ, τ�υ Βασιλε��υ της ∆αν�ας, της �µ�σπ�νδιακη� ς ∆ηµ�κρατ�ας της
Γερµαν�ας, της Γαλλικη� ς ∆ηµ�κρατ�ας, της Ιρλανδ�ας, της Ιταλικη� ς ∆ηµ�κρατ�ας, τ�υ Μεγ�λ�υ
∆�υκ�τ�υ τ�υ Λ�υ�εµ��υ� ργ�υ, τ�υ Βασιλε��υ των Κ�τω �ωρω� ν και τ�υ Ηνωµ�ν�υ Βασιλε��υ της
Μεγ�λης Βρεταν�ας και Β�ρειας Ιρλανδ�ας,

I. ΜΕΡΙΜΝΩΝΤΑΣ να απ��υ� γ�υν, κατ� τ� µ�τρ� τ�υ δυνατ�υ� , τη διασπ�ρ� των καν�νων
συ� γκρ�υσης ν�µων σε περισσ�τερα κε�µενα και τις δια��ρ�ς αν�µεσα στ�υς καν�νες αυτ�υ� ς,
εκ�ρ���υν την ευ�η� , τα �ργανα των Ευρωπαϊκω� ν Κ�ιν�τη� των να επιδιω� κ�υν, κατ� την
�σκηση των αρµ�δι�τη� των τ�υς συ� µ�ωνα µε τις ιδρυτικ�ς συνθη� κες, τη θ�σπιση, �ταν ε�ναι
αναγκα��, καν�νων συ� γκρ�υσης π�υ να �ρ�σκ�νται, κατ� τ� µ�τρ� τ�υ δυνατ�υ� , σε αρµ�ν�α
µε τ�υς καν�νες της συ� µ�ασης�

II. ∆ΗΛΩΝ�ΥΝ την πρ�θεση� τ�υς να πρ��ωρη� σ�υν, απ� την υπ�γρα�η� της συ� µ�ασης και µ��ρι
να δεσµευθ�υ� ν απ� τ� �ρθρ� 24, σε αµ�ι�α�ες δια��υλευ� σεις, σε περ�πτωση π�υ �να απ� τα
υπ�γρ���ντα κρ�τη θα επιθυµ�υ� σε να γ�νει µ�ρ�ς σε συ� µ�αση για την �π��α θα ε�αρµ���-
ταν η πρ��λεπ�µενη στ� �ρθρ� αυτ� διαδικασ�α�

III. ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τη συµ��λη� της συ� µ�ασης για τ� ε�αρµ�στ�� δ�και� στις συµ�ατικ�ς εν���ς
στην εν�π��ηση των καν�νων συ� γκρ�υσης στ� πλα�σι� των Ευρωπαϊκω� ν Κ�ιν�τη� των,
εκ�ρ���υν τη γνω� µη �τι κ�θε κρ�τ�ς π�υ γ�νεται µ�λ�ς των Ευρωπαϊκω� ν Κ�ιν�τη� των θα
πρ�πει να πρ�σ�ωρη� σει στη συ� µ�αση αυτη� .

Σε π�στωση των ανωτ�ρω, �ι υπ�γρ���ντες πληρε��υ� σι�ι �θεσαν την υπ�γρα�η� τ�υς κ�τω απ�
την παρ�υ� σα κ�ινη� δη� λωση.

�γινε στη Ρω� µη στις δεκαεννι� Ι�υν��υ ��λια εννιακ�σια �γδ�ντα.

[Υπ�γρα��ς]
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Κ�ΙΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ

�ι Κυ�ερνη� σεις τ�υ Βασιλε��υ τ�υ Βελγ��υ, τ�υ Βασιλε��υ της ∆αν�ας, της �µ�σπ�νδιακη� ς
∆ηµ�κρατ�ας της Γερµαν�ας, της Γαλλικη� ς ∆ηµ�κρατ�ας, της Ιρλανδ�ας, της Ιταλικη� ς ∆ηµ�κρατ�ας,
τ�υ Μεγ�λ�υ ∆�υκ�τ�υ τ�υ Λ�υ�εµ��υ� ργ�υ, τ�υ Βασιλε��υ των Κ�τω �ωρω� ν και τ�υ Ηνωµ�ν�υ
Βασιλε��υ, της Μεγ�λης Βρεταν�ας και Β�ρειας Ιρλανδ�ας, κατ� την υπ�γρα�η� της συ� µ�ασης για
τ� ε�αρµ�στ�� δ�και� στις συµ�ατικ�ς εν���ς,

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να ε�ασ�αλ�σ�υν την �σ� τ� δυνατ� απ�τελεσµατικ�τερη ε�αρµ�γη� των διατ��ε-
ω� ν της,

ΜΕΡΙΜΝΩΝΤΑΣ να απ�τρ�ψ�υν ερµηνευτικ�ς απ�κλ�σεις π�υ µπ�ρ�υ� ν να παρακωλυ� σ�υν την
εν�π�ιητικη� λειτ�υργ�α της συ� µ�ασης,

∆ΗΛΩΝ�ΥΝ �τι ε�ναι πρ�θυµες:

1. να ε�ετ�σ�υν τη δυνατ�τητα παρ��η� ς �ρισµ�νων αρµ�δι�τη� των στ� ∆ικαστη� ρι� των Ευρωπαϊ-
κω� ν Κ�ιν�τη� των και ενδε��µ�νως να διαπραγµατευθ�υ� ν τη σ�ετικη� συµ�ων�α�

2. να καθιερω� σ�υν τακτικη� επικ�ινων�α των αντιπρ�σω� πων τ�υς.

Σε π�στωση των ανωτ�ρω, �ι υπ�γρ���ντες πληρε��υ� σι�ι �θεσαν την υπ�γρα�η� τ�υς κ�τω απ�
την παρ�υ� σα κ�ινη� δη� λωση.

�γινε στη Ρω� µη, στις δεκαεννι� Ι�υν��υ ��λια εννιακ�σια �γδ�ντα.

[Υπ�γρα��ς]
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ΠΡΩΤ� ΠΡΩΤ�Κ�ΛΛ�(1)

για την ερµηνε�α απ� τ� ∆ικαστη� ρι� των Ευρωπαϊκω� ν Κ�ιν�τη� των της συµ��σεως για τ�
ε�αρµ�στ�� δ�και� στις συµ�ατικ�ς εν���ς, η �π��α ε�ναι αν�ικτη� πρ�ς υπ�γρα�η� στη Ρω� µη απ�

τις 19 Ι�υν��υ 1980

ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛ�ΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι∆ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ
�ΙΚ�Ν�ΜΙΚΗΣ Κ�ΙΝ�ΤΗΤΑΣ,

Ε��ΝΤΑΣ ΥΠ�ΨΗ την κ�ινη� δη� λωση π�υ ��ει πρ�σαρτηθε� στη συ� µ�αση για τ� ε�αρµ�στ�� δ�και� στις
συµ�ατικ�ς εν���ς η �π��α ε�ναι αν�ικτη� πρ�ς υπ�γρα�η� απ� τις 19 Ι�υν��υ 1980, στη Ρω� µη,

ΑΠ�ΦΑΣΙΣΑΝ να συν�ψ�υν πρωτ�κ�λλ� µε τ� �π��� να παρ��εται στ� ∆ικαστη� ρι� των Ευρωπαϊκω� ν
Κ�ιν�τη� των αρµ�δι�τητα για την ερµηνε�α της εν λ�γω συµ��σεως και πρ�ς τ� σκ�π� αυτ� �ρισαν ως
πληρε��υσ��υς:

[Πληρε��υ� σι�ι]

�Ι �Π�Ι�Ι συνη� λθαν στα πλα�σια τ�υ Συµ��υλ��υ των Ευρωπαϊκω� ν Κ�ιν�τη� των και, α��υ� αντ�λλα�αν τα
πληρε��υ� σια �γγρα�� τ�υς π�υ �ρ�θηκαν εντ��ει,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ Ε�ΗΣ:

�Αρθρ� 1

Τ� ∆ικαστη� ρι� των Ευρωπαϊκω� ν Κ�ιν�τη� των ε�ναι αρµ�-
δι� να απ��α�νεται επ� της ερµηνε�ας:

α) της συµ��σεως για τ� ε�αρµ�στ�� δ�και� στις συµ�ατι-
κ�ς εν���ς η �π��α ε�ναι αν�ικτη� πρ�ς υπ�γρα�η� απ�
τις 19 Ι�υν��υ 1980, στη Ρω� µη, η �π��α καλε�ται στη
συν��εια «συ� µ�αση της Ρω� µης»�

�) των συµ��σεων για την πρ�σ�ω� ρηση στη συ� µ�αση της
Ρω� µης των κρατω� ν π�υ �γιναν µ�λη των Ευρωπαϊκω� ν
Κ�ιν�τη� των µετ� τ� �ν�ιγµα της συ� µ�ασης πρ�ς υπ�-
γρα�η� �

γ) τ�υ παρ�ντ�ς πρωτ�κ�λλ�υ.

�Αρθρ� 2

Τα ακ�λ�υθα δικαστη� ρια µπ�ρ�υ� ν να �ητ�υ� ν απ� τ�
∆ικαστη� ρι� να απ��α�νεται πρ�δικαστικ� επ� θ�µατ�ς π�υ
ανακυ� πτει σε υπ�θεση π�υ εκκρεµε� ενω� πι�ν τ�υς και
α��ρ� την ερµηνε�α των κειµ�νων π�υ ανα��ρ�νται στ�
�ρθρ� 1, ε�ν κρ�ν�υν �τι η απ��αση για τ� �η� τηµα αυτ�
ε�ναι απαρα�τητη για να εκδω� σ�υν τη δικη� τ�υς απ�-
�αση:

α) — στ� Β�λγι�:

La Cour de cassation (het Hof van Cassatie) και le
Conseil d’État (de Raad van State),

(1) Κε�µεν� �πως τρ�π�π�ιη� θηκε απ� τη συ� µ�αση πρ�σ�ω� ρησης
τ�υ 1996.

— στη ∆αν�α:

Højesteret,

— στην �µ�σπ�νδιακη� ∆ηµ�κρατ�α της Γερµαν�ας:

die obersten Gerichtshöfe des Bundes,

— στην Ελλ�δα:

τα ανω� τατα δικαστη� ρια,

— στην Ισπαν�α:

el Tribunal Supremo,

— στη Γαλλ�α:

la Cour de cassation και le Conseil d’État,

— στην Ιρλανδ�α:

the Supreme Court,

— στην Ιταλ�α:

la Corte suprema di cassazione και il Consiglio di
Stato,

— στ� Λ�υ�εµ��υ� ργ�:

la Cour Supérieure de Justice siégeant comme Cour
de cassation,

— στην Αυστρ�α, τ� Oberste Gerichtshof, τ� Ver-
waltungsgerichtshof και τ� Verfassungsgerichtshof,

— στις Κ�τω �ω� ρες:

de Hoge Raad,

— στην Π�ρτ�γαλ�α:

o Supremo Tribunal de Justiça και � Supremo Tri-
bunal Administrativo,
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— στη Φινλανδ�α, τ� korkein oikeus/högsta domstolen,
τ� korkein hallinto-oikeus/högsta förvaltningsdom-
stolen, τ� markkinatuomioistuin/marknadsdomstolen
και τ� työtuomioistuin/arbetsdomstolen,

— στη Σ�υηδ�α, τ� Högsta domstolen, τ� Regeringsrät-
ten, τ� Arbetsdomstolen και τ� Marknadsdomsto-
len,

— στ� Ηνωµ�ν� Βασ�λει�:

the House of Lords και τα �λλα δικαστη� ρια των
�π��ων η απ��αση δεν υπ�κειται σε �νδικα µ�σα�

�) τα δικαστη� ρια των συµ�αλλ�µενων κρατω� ν �ταν
δικ���υν σε δευ� τερ� �αθµ�.

�Αρθρ� 3

1. Η αρµ�δια αρ�η� συµ�αλλ�µεν�υ κρ�τ�υς µπ�ρε� να
�ητη� σει απ� τ� ∆ικαστη� ρι� να απ��ανθε� επ� �ητη� µατ�ς
ερµηνε�ας των κειµ�νων π�υ ανα��ρ�νται στ� �ρθρ� 1, αν
απ���σεις δικαστηρ�ων τ�υ κρ�τ�υς αυτ�υ� �ρ��νται σε
αντ�θεση µε την ερµηνε�α π�υ ��ει δ�θε� ε�τε απ� τ�
∆ικαστη� ρι� των Ευρωπαϊκω� ν Κ�ιν�τη� των ε�τε σε απ��αση
εν�ς απ� τα δικαστη� ρια �λλ�υ συµ�αλλ�µεν�υ κρ�τ�υς
π�υ µνηµ�νευ� �νται στ� �ρθρ� 2. �ι διατ��εις της παρ�υ� -
σας παραγρ���υ ε�αρµ���νται µ�ν� επ� απ���σεων π�υ
απ�κτησαν ισ�υ� δεδικασµ�ν�υ.

2. Η ερµηνε�α π�υ δ�νει τ� ∆ικαστη� ρι� µετ� απ� παρ�-
µ�ια α�τηση, δεν παρ�γει απ�τελ�σµατα για τις απ���σεις
επ’ ευκαιρ�α των �π��ων �ητη� θηκε.

3. Η α�τηση ερµηνε�ας συ� µ�ωνα µε την παρ�γρα�� 1
υπ���λλεται στ� ∆ικαστη� ρι� απ� τ�υς γενικ�υ� ς εισαγγε-
λε�ς των ακυρωτικω� ν δικαστηρ�ων των συµ�αλλ�µ�νων
κρατω� ν, η� απ� κ�θε �λλη αρ�η� την �π��α �ρ��ει συµ�αλ-
λ�µεν� κρ�τ�ς.

4. � γραµµατ�ας τ�υ ∆ικαστηρ��υ κ�ιν�π�ιε� την α�τηση
στα συµ�αλλ�µενα κρ�τη, την Επιτρ�πη� και τ� Συµ��υ� λι�
των Ευρωπαϊκω� ν Κ�ιν�τη� των, τα �π��α µπ�ρ�υ� ν να κατα-
θ�σ�υν στ� ∆ικαστη� ρι�, µ�σα σε πρ�θεσµ�α δυ� � µηνω� ν
απ� την κ�ιν�π��ηση, υπ�µνη� µατα η� γραπτ�ς παρατηρη� -
σεις.

5. Στη διαδικασ�α τ�υ �ρθρ�υ αυτ�υ� δεν εισπρ�ττ�νται
τ�λη �υ� τε επιστρ���νται ���δα.

�Αρθρ� 4

1. Με την επι�υ� λα�η αντ�θετων διατ��εων τ�υ παρ�ντ�ς
πρωτ�κ�λλ�υ, �ι διατ��εις της συνθη� κης για την �δρυση
της Ευρωπαϊκη� ς �ικ�ν�µικη� ς Κ�ιν�τητας και τ�υ πρ�σαρ-
τηµ�ν�υ πρωτ�κ�λλ�υ περ� τ�υ �ργανισµ�υ� τ�υ ∆ικαστη-
ρ��υ, π�υ ε�ναι ε�αρµ�στ�ες �ταν τ� ∆ικαστη� ρι� καλε�ται
να απ��ανθε� πρ�δικαστικ�, ε�αρµ���νται και στη διαδι-
κασ�α ερµηνε�ας των κειµ�νων π�υ ανα��ρ�νται στ� �ρ-
θρ� 1.

2. Αν ε�ναι αναγκα��, � καν�νισµ�ς διαδικασ�ας τ�υ
∆ικαστηρ��υ πρ�σαρµ��εται και συµπληρω� νεται συ� µ�ωνα
µε τ� �ρθρ� 188 της συνθη� κης για την �δρυση της Ευρω-
παϊκη� ς �ικ�ν�µικη� ς Κ�ιν�τητας.

�Αρθρ� 5 (1)

Τ� παρ�ν πρωτ�κ�λλ� θα κυρωθε� απ� τα υπ�γρ���ντα
κρ�τη. Τα �γγρα�α επικυ� ρωσης θα κατατεθ�υ� ν στ�ν Γενι-
κ� Γραµµατ�α τ�υ Συµ��υλ��υ των Ευρωπαϊκω� ν Κ�ιν�τη� -
των.

�Αρθρ� 6 (2)

1. Για να τεθε� σε ισ�υ� , τ� παρ�ν πρωτ�κ�λλ� πρ�πει να
κυρωθε� απ� επτ� κρ�τη �ναντι των �π��ων ισ�υ� ει η
συ� µ�αση της Ρω� µης. Αρ���ει να ισ�υ� ει την πρω� τη ηµ�ρα
τ�υ τρ�τ�υ µη� να π�υ ακ�λ�υθε� την κατ�θεση τ�υ εγγρ�-
��υ επικυρω� σεως εκ µ�ρ�υς εκε�ν�υ απ� τα κρ�τη αυτ�
π�υ θα πρ��ε� τελευτα�� στη διατυ� πωση αυτη� . Π�ντως, αν
τ� δευ� τερ� πρωτ�κ�λλ� για την αν�θεση �ρισµ�νων αρµ�-
δι�τη� των στ� ∆ικαστη� ρι� των Ευρωπαϊκω� ν Κ�ιν�τη� των
�σ�ν α��ρ� την ερµηνε�α της συµ��σεως για τ� ε�αρµ�-
στ�� δ�και� στις συµ�ατικ�ς εν���ς η �π��α ε�ναι αν�ικτη�
πρ�ς υπ�γρα�η� απ� τις 19 Ι�υν��υ 1980(3) στη Ρω� µη και
τ� �π��� συνη� �θη στις Βρυ��λλες στις 19 ∆εκεµ�ρ��υ 1988,
τεθε� σε ισ�υ� σε µεταγεν�στερη ηµερ�µην�α, τ� παρ�ν
πρωτ�κ�λλ� αρ���ει επ�σης να ισ�υ� ει κατ� την ηµερ�µην�α
�ναρ�ης ισ�υ� �ς τ�υ δευτ�ρ�υ π�ωτ�κ�λλ�υ.

2. Κ�θε κυ� ρωση µεταγεν�στερη απ� την �ναρ�η ισ�υ� �ς
τ�υ παρ�ντ�ς πρωτ�κ�λλ�υ ισ�υ� ει απ� την πρω� τη ηµ�ρα
τ�υ τρ�τ�υ µη� να π�υ ακ�λ�υθε� την κατ�θεση τ�υ εγγρ�-
��υ επικυρω� σεως, ε��σ�ν ισ�υ� ει η� δη η κυ� ρωση, απ�δ��η�
η� �γκριση της συ� µ�ασης της Ρω� µης, απ� τ� εν λ�γω κρ�τ�ς
µ�λ�ς.

�Αρθρ� 7 (4)

� Γενικ�ς Γραµµατ�ας τ�υ Συµ��υλ��υ των Ευρωπαϊκω� ν
Κ�ιν�τη� των γνωστ�π�ιε� στα υπ�γρ���ντα κρ�τη

α) την κατ�θεση κ�θε εγγρ���υ επικυρω� σεως�

�) την ηµερ�µην�α εν�ρ�εως ισ�υ� �ς τ�υ παρ�ντ�ς πρωτ�-
κ�λλ�υ�

γ) τις κ�ιν�π�ιη� σεις σ�ετικ� µε την ε�αρµ�γη� τ�υ �ρ-
θρ�υ 3 παρ�γρα��ς 3�

δ) τις ανακ�ινω� σεις π�υ γ�ν�νται κατ’ ε�αρµ�γη� τ�υ �ρ-
θρ�υ 8.

�Αρθρ� 8

Τα συµ�αλλ�µενα κρ�τη ανακ�ινω� ν�υν στ�ν Γενικ� Γραµ-
µατ�α τ�υ Συµ��υλ��υ των Ευρωπαϊκω� ν Κ�ιν�τη� των τα
κε�µενα των ν�µ�θετικω� ν διατ��εω� ν τ�υς, π�υ επι��ρ�υν
τρ�π�π��ηση τ�υ π�νακα των δικαστηρ�ων στ� �ρθρ� 2
στ�ι�ε�� α).

(1) Βλ�πε υπ�σηµε�ωση 2, σελ�δα 41.
(2) Βλ�πε υπ�σηµε�ωση 3, σελ�δα 41.
(3) Βλ�πε σελ�δα 44.
(4) Βλ�πε υπ�σηµε�ωση 2, σελ�δα 42.
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�Αρθρ� 9

Τ� παρ�ν πρωτ�κ�λλ� παρ�γει απ�τελ�σµατα για �σ�
δι�στηµα ισ�υ� ει η συ� µ�αση της Ρω� µης, υπ� τ�υς �ρ�υς
π�υ πρ��λ�π�νται στ� �ρθρ� 30 αυτη� ς.

�Αρθρ� 10

Κ�θε συµ�αλλ�µεν� κρ�τ�ς µπ�ρε� να �ητη� σει την ανα-
θεω� ρηση τ�υ παρ�ντ�ς πρωτ�κ�λλ�υ. Στην περ�πτωση
αυτη� συγκαλε�ται απ� τ�ν Πρ�εδρ� τ�υ Συµ��υλ��υ των
Ευρωπαϊκω� ν Κ�ιν�τη� των συνδι�σκεψη αναθεωρη� σεως.

�Αρθρ� 11(1)

Τ� παρ�ν πρωτ�κ�λλ� συντ�σσεται σε �να µ�ν� αντ�τυπ�
στην αγγλικη� , γαλλικη� , γερµανικη� , δανικη� ελληνικη� , ιρλαν-
δικη� , ισπανικη� , ιταλικη� , �λλανδικη� και π�ρτ�γαλικη� γλω� σ-
σα. Τα δ�κα κε�µενα ε�ναι ε��σ�υ αυθεντικ�. Τ� πρωτ�κ�λ-
λ� κατατ�θεται στ� αρ�ε�� της Γενικη� ς Γραµµατε�ας τ�υ
Συµ��υλ��υ των Ευρωπαϊκω� ν Κ�ιν�τη� των. � Γενικ�ς
Γραµµατ�ας δια�ι���ει επικυρωµ�ν� αντ�γρα�� στην
κυ��ρνηση κ�θε υπ�γρ���ντ�ς κρ�τ�υς.

Σε π�στωση των ανωτ�ρω, �ι κ�τωθι πληρε��υ� σι�ι υπ�γραψαν τ� παρ�ν πρωτ�κ�λλ�.

�γινε στις Βρυ��λλες, στις δ�κα ενν�α ∆εκεµ�ρ��υ ��λια εννιακ�σια �γδ�ντα �κτω� .

[Υπ�γρα��ς]

(1) Βλ�πε υπ�σηµε�ωση 4, σελ�δα 42.
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Κ�ΙΝΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

Κ�ινη� δη� λωση

�ι κυ�ερνη� σεις τ�υ Βασιλε��υ τ�υ Βελγ��υ, τ�υ Βασιλε��υ της ∆αν�ας, της �µ�σπ�νδιακη� ς
∆ηµ�κρατ�ας της Γερµαν�ας, της Ελληνικη� ς ∆ηµ�κρατ�ας, τ�υ Βασιλε��υ της Ισπαν�ας, της
Γαλλικη� ς ∆ηµ�κρατ�ας, της Ιρλανδ�ας, της Ιταλικη� ς ∆ηµ�κρατ�ας, τ�υ Μεγ�λ�υ ∆�υκ�τ�υ τ�υ
Λ�υ�εµ��υ� ργ�υ, τ�υ Βασιλε��υ των Κ�τω �ωρω� ν, της Π�ρτ�γαλικη� ς ∆ηµ�κρατ�ας και τ�υ
Ηνωµ�ν�υ Βασιλε��υ της Μεγ�λης Βρεταν�ας και της Β�ρε��υ Ιρλανδ�ας,

κατ� την υπ�γρα�η� τ�υ πρωτ�κ�λλ�υ για την ερµηνε�α απ� τ� ∆ικαστη� ρι� των Ευρωπαϊκω� ν
Κ�ιν�τη� των της συµ��σεως για τ� ε�αρµ�στ�� δ�και� στις συµ�ατικ�ς εν���ς, η �π��α ε�ναι
αν�ικτη� πρ�ς υπ�γρα�η� απ� τις 19 Ι�υν��υ 1980, στη Ρω� µη,

επιθυµω� ντας να διασ�αλ�σ�υν την �σ� τ� δυνατ�ν απ�τελεσµατικ�τερη και �µ�ι�µ�ρ�η ε�αρµ�-
γη� των διατ��εων τ�υ πρωτ�κ�λλ�υ αυτ�υ� ,

δηλω� ν�υν �τι ε�ναι �τ�ιµες να �ργανω� σ�υν, σε συνεργασ�α µε τ� ∆ικαστη� ρι�, ανταλλαγη� πληρ���-
ριω� ν σ�ετικ� µε τις απ���σεις π�υ ���υν ισ�υ� δεδικασµ�ν�υ και τις �π��ες εκδ�δ�υν τα
δικαστη� ρια π�υ ανα��ρ�νται στ� �ρθρ� 2 τ�υ εν λ�γω πρωτ�κ�λλ�υ κατ’ ε�αρµ�γη� της
συµ��σεως για τ� ε�αρµ�στ�� δ�και� στις συµ�ατικ�ς εν���ς. Η ανταλλαγη� πληρ���ριω� ν συµπε-
ριλαµ��νει:

— τη δια���αση στ� ∆ικαστη� ρι�, εκ µ�ρ�υς των αρµ�δ�ων εθνικω� ν αρ�ω� ν, των απ���σεων τις
�π��ες εκδ�δ�υν τα δικαστη� ρια π�υ ανα��ρ�νται στ� �ρθρ� 2 στ�ι�ε�� α) καθω� ς και των
σηµαντικω� ν απ���σεων τις �π��ες εκδ�δ�υν τα δικαστη� ρια π�υ ανα��ρ�νται στ� �ρθρ� 2
στ�ι�ε�� �),

— την τα�ιν�µηση και την αρ�ει�θ�τηση των απ���σεων αυτω� ν απ� τ� ∆ικαστη� ρι�, καθω� ς
επ�σης, ε�ν ε�ναι αναγκα��, την εκπ�νηση επιτ�µων απ���σεων και µετα�ρ�σεων καθω� ς και
την περαιτ�ρω δηµ�σ�ευση των ιδια�τερα σηµαντικω� ν απ���σεων,

— την κ�ιν�π��ηση απ� τ� ∆ικαστη� ρι� �λ�υ τ�υ υλικ�υ� τεκµηρ�ωσης στις εθνικ�ς αρµ�διες αρ��ς
των συµ�αλλ�µ�νων στ� πρωτ�κ�λλ� κρατω� ν καθω� ς και στην Επιτρ�πη� και στ� Συµ��υ� λι�
των Ευρωπαϊκω� ν Κ�ιν�τη� των.

Σε π�στωση των ανωτ�ρω, �ι κ�τωθι πληρε��υ� σι�ι υπ�γραψαν την παρ�υ� σα κ�ινη� δη� λωση.

�γινε στη Βρυ��λλες, στις δ�κα ενν�α ∆εκεµ�ρ��υ ��λια εννιακ�σια �γδ�ντα �κτω� .

[Υπ�γρα��ς]
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Κ�ινη� δη� λωση

�ι κυ�ερνη� σεις τ�υ Βασιλε��υ τ�υ Βελγ��υ, τ�υ Βασιλε��υ της ∆αν�ας, της �µ�σπ�νδιακη� ς
∆ηµ�κρατ�ας της Γερµαν�ας, της Ελληνικη� ς ∆ηµ�κρατ�ας, τ�υ Βασιλε��υ της Ισπαν�ας, της
Γαλλικη� ς ∆ηµ�κρατ�ας, της Ιρλανδ�ας, της Ιταλικη� ς ∆ηµ�κρατ�ας, τ�υ Μεγ�λ�υ ∆�υκ�τ�υ τ�υ
Λ�υ�εµ��υ� ργ�υ, τ�υ Βασιλε��υ των Κ�τω �ωρω� ν, της Π�ρτ�γαλικη� ς ∆ηµ�κρατ�ας και τ�υ
Ηνωµ�ν�υ Βασιλε��υ της Μεγ�λης Βρεταν�ας και Β�ρε��υ Ιρλανδ�ας,

κατ� την υπ�γρα�η� τ�υ πρωτ�κ�λλ�υ για την ερµηνε�α απ� τ� ∆ικαστη� ρι� των Ευρωπαϊκω� ν
Κ�ιν�τη� των της συµ��σεως για τ� ε�αρµ�στ�� δ�και� στις συµ�ατικ�ς εν���ς, η �π��α ε�ναι
αν�ικτη� πρ�ς υπ�γρα�η� απ� τις 19 Ι�υν��υ 1980, στη Ρω� µη,

ανα�ερ�µεν�ι στην κ�ινη� δη� λωση π�υ ��ει πρ�σαρτηθε� στη συ� µ�αση για τ� ε�αρµ�στ�� δ�και�
στις συµ�ατικ�ς εν���ς,

επιθυµω� ντας να διασ�αλ�σ�υν την κατ� τ� δυνατ�ν απ�τελεσµατικ�τερη και �µ�ι�µ�ρ�η ε�αρµ�-
γη� των διατ��εω� ν της,

θ�λ�ντας να απ�τρ�ψ�υν ερµηνευτικ�ς απ�κλ�σεις της συµ��σεως π�υ µπ�ρ�υ� ν να παρακωλυ� -
σ�υν την εν�π�ιητικη� ερµηνε�α της συµ��σεως,

θεωρ�υ� ν �τι κ�θε κρ�τ�ς π�υ γ�νεται µ�λ�ς των Ευρωπαϊκω� ν Κ�ιν�τη� των πρ�πει να πρ�σ�ωρε�
στ� παρ�ν πρωτ�κ�λλ�.

Σε π�στωση των ανωτ�ρω, �ι κ�τωθι πληρε��υ� σι�ι υπ�γραψαν την παρ�υ� σα κ�ινη� δη� λωση.

�γινε στις Βρυ��λλες, στις δ�κα ενν�α ∆εκεµ�ρ��υ ��λια εννιακ�σια �γδ�ντα �κτω� .

[Υπ�γρα��ς]
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∆ΕΥΤΕΡ� ΠΡΩΤ�Κ�ΛΛ�

για την αν�θεση �ρισµ�νων αρµ�δι�τη� των στ� ∆ικαστη� ρι� των Ευρωπαϊκω� ν Κ�ιν�τη� των �σ�ν
α��ρ� την ερµηνε�α της συµ��σεως για τ� ε�αρµ�στ�� δ�και� στις συµ�ατικ�ς εν���ς, η �π��α

ε�ναι αν�ικτη� πρ�ς υπ�γρα�η� απ� τις 19 Ι�υν��υ 1980, στη Ρω� µη

ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛ�ΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι∆ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ
�ΙΚ�Ν�ΜΙΚΗΣ Κ�ΙΝ�ΤΗΤΑΣ,

Ε��ΝΤΑΣ ΥΠ�ΨΗ �τι η συ� µ�αση για τ� ε�αρµ�στ�� δ�και� στις συµ�ατικ�ς εν���ς η �π��α ε�ναι αν�ικτη�
πρ�ς υπ�γρα�η� απ� τις 19 Ι�υν��υ 1980, στη Ρω� µη, και καλε�ται στη συν��εια «συ� µ�αση της Ρω� µης», θα τεθε�
σε ισ�υ� µε την κατ�θεση τ�υ ��δ�µ�υ εγγρ���υ επικυρω� σεως, απ�δ��η� ς η� εγκρ�σεως,

Ε��ΝΤΑΣ ΥΠ�ΨΗ �τι η �µ�ι�µ�ρ�η ε�αρµ�γη� των καν�νων π�υ θεσπ���νται απ� τη συ� µ�αση της Ρω� µης
απαιτε� να τεθε� σε λειτ�υργ�α �νας µηνανισµ�ς π�υ να διασ�αλ��ει την �µ�ι�µ�ρ�η ερµηνε�α τ�υς και �τι
πρ�ς τ� σκ�π� αυτ� ε�ναι σκ�πιµ� να ανατεθ�υ� ν �ι κατ�λληλες αρµ�δι�τητες στ� ∆ικαστη� ρι� των Ευρωπαϊ-
κω� ν Κ�ιν�τη� των, πριν ακ�µη τεθε� σε ισ�υ� η συ� µ�αση της Ρω� µης �ναντι �λων των κρατω� ν µελω� ν της
Ευρωπαϊκη� ς �ικ�ν�µικη� ς Κ�ιν�τητας,

ΑΠ�ΦΑΣΙΣΑΝ να συν�ψ�υν τ� παρ�ν πρωτ�κ�λλ� και πρ�ς τ� σκ�π� αυτ� �ρισαν πληρε��υσ��υς:

[Πληρε��υ� σι�ι]

�Ι �Π�Ι�Ι συνη� λθαν στα πλα�σια τ�υ Συµ��υλ��υ των Ευρωπαϊκω� ν Κ�ιν�τη� των και, α��υ� αντ�λλα�αν τα
πληρε��υ� σια �γγρα�� τ�υς, π�υ �ρ�θηκαν εντ��ει,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ Ε�ΗΣ:

�Αρθρ� 1

1. Τ� ∆ικαστη� ρι� των Ευρωπαϊκω� ν Κ�ιν�τη� των ��ει,
�σ�ν α��ρ� τη συ� µ�αση της Ρω� µης, τις αρµ�δι�τητες π�υ
τ�υ παρ��ει τ� πρω� τ� πρωτ�κ�λλ� για την ερµηνε�α απ�
τ� ∆ικαστη� ρι� των Ευρωπαϊκω� ν Κ�ιν�τη� των της συµ��σε-
ως για τ� ε�αρµ�στ�� δ�και� στις συµ�ατικ�ς εν���ς π�υ
ε�ναι αν�ικτη� πρ�ς υπ�γρα�η� απ� τις 19 Ι�υν��υ 1980(1),
στη Ρω� µη, τ� �π��� συνη� �θη στις Βρυ��λλες στις 19 ∆εκεµ-
�ρ��υ 1988. Ε�αρµ���νται τ� πρωτ�κ�λλ� για τ�ν �ργα-
νισµ� τ�υ ∆ικαστηρ��υ των Ευρωπαϊκω� ν Κ�ιν�τη� των και �
καν�νισµ�ς διαδικασ�ας τ�υ ∆ικαστηρ��υ.

2. Αν ε�ναι αναγκα��, � καν�νισµ�ς διαδικασ�ας τ�υ
∆ικαστηρ��υ πρ�σαρµ��εται και συµπληρω� νεται συ� µ�ωνα
µε τ� �ρθρ� 188 της συνθη� κης για την �δρυση της Ευρω-
παϊκη� ς �ικ�ν�µικη� ς Κ�ιν�τητας.

�Αρθρ� 2 (2)

Τ� παρ�ν πρωτ�κ�λλ� θα κυρωθε� απ� τα υπ�γρ���ντα
κρ�τη. Τα �γγρα�α επικυρω� σεως θα κατατεθ�υ� ν στ�ν

(1) Βλ�πε σελ�δα 34.
(2) Βλ�πε υπ�σηµε�ωση 2, σελ�δα 41.

Γενικ� Γραµµατ�α τ�υ Συµ��υλ��υ των Ευρωπαϊκω� ν Κ�ι-
ν�τη� των.

�Αρθρ� 3 (3)

Τ� παρ�ν πρωτ�κ�λλ� αρ���ει να ισ�υ� ει την πρω� τη ηµ�ρα
τ�υ τρ�τ�υ µη� να π�υ ακ�λ�υθε� την κατ�θεση τ�υ εγγρ�-
��υ επικυρω� σεως τ�υ υπ�γρ���ντ�ς κρ�τ�υς π�υ θα
πρ��ε� τελευτα�� στη διατυ� πωση αυτη� .

�Αρθρ� 4 (4)

Τ� παρ�ν πρωτ�κ�λλ� συντ�σσεται σε �να µ�ν� αντ�τυπ�
στην αγγλικη� , γαλλικη� , γερµανικη� , δανικη� , ελληνικη� , ιρλαν-
δικη� , ισπανικη� , ιταλικη� , �λλανδικη� και π�ρτ�γαλικη� γλω� σ-
σα. Τα δ�κα κε�µενα ε�ναι ε��σ�υ αυθεντικ�. Τ� πρωτ�κ�λ-
λ� κατατ�θεται στ� αρ�ε�� της Γενικη� ς Γραµµατε�ας τ�υ
Συµ��υλ��υ των Ευρωπαϊκω� ν Κ�ιν�τη� των. � Γενικ�ς
Γραµµατ�ας δια�ι���ει επικυρωµ�ν� αντ�γρα�� στην
κυ��ρνηση κ�θε κρ�τ�υς µ�λ�υς της Ευρωπαϊκη� ς �ικ�ν�-
µικη� ς Κ�ιν�τητας.

(3) Βλ�πε υπ�σηµε�ωση 3, σελ�δα 41.
(4) Βλ�πε υπ�σηµε�ωση 4, σελ�δα 42.
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Σε π�στωση των απωτ�ρω, �ι κ�τωθι πληρε��υ� σι�ι υπ�γραψαν τ� παρ�ν πρωτ�κ�λλ�.

�γινε στη Βρυ��λλες, στις δ�κα ενν�α ∆εκεµ�ρ��υ ��λια εννιακ�σια �γδ�ντα �κτω� .

[Υπ�γρα��ς]
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V

Κοινοποίηση των πράξεων

MARIE-ODILE BAUR (1)

Είναι δικαστικός και εργάστηκε επί σειρά ετών στην Υπηρεσία Ευρωπαϊκών 
και Διεθνών Υποθέσεων του γαλλικού Υπουργείου Εξωτερικών. Με την 
ιδιότητά της αυτή κατάρτισε το σχέδιο ευρωπαϊκής σύµβασης για την 
επίδοση και κοινοποίηση στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εµπορικές υποθέσεις, εν 
συνεχεία δε συµµετέσχε στις διαπραγµατεύσεις στο πλαίσιο του Συµβουλίου 
για τη σύναψη της σύµβασης αυτής και για τη µεταγενέστερη µετατροπή της 
σε κοινοτικό κανονισµό.

Επί του παρόντος είναι αποσπασµένη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
συγκεκριµένα στη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων, όπου είναι υπεύθυνη για τα σχέδια κοινοτικών πράξεων στον 
τοµέα του αστικού δικαίου.

(1) Εθνική εµπειρογνώµονας 
αποσπασµένη στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. Το κείµενο που 
ακολουθεί εκφράζει τις απόψεις 
της συγγραφέως και δεν µπορεί σε 
καµία περίπτωση να θεωρηθεί ότι 
παρουσιάζει την επίσηµη γνώµη 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
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Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1348/2000 του Συµβουλίου της 29ης Μαΐου 
2000 περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη µέλη δικαστικών 
και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εµπορικές υποθέσεις

I. Εισαγγωγή
Η σύµβαση των Βρυξελλών του 1968 για τη διεθνή δικαιοδοσία και την 
εκτέλεση των αποφάσεων σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις (1), που αποτέλε-
σε τον θεµέλιο λίθο της δηµιουργίας του ευρωπαϊκού δικαστικού χώρου, 
υποχρέωνε ήδη το δικαστή στον οποίο υποβάλλεται «κοινοτική» διαφορά να 
αναστέλλει τη διαδικασία µέχρις ότου εξακριβωθεί ότι ο εναγόµενος ήταν σε 
θέση να παραλάβει το εισαγωγικό έγγραφο της δίκης εντός της αναγκαίας για 
την υπεράσπισή του προθεσµίας ή ότι καταβλήθηκε κάθε µέριµνα για το 
σκοπό αυτόν. Προέβλεπε επίσης τη δυνατότητα άρνησης της αναγνώρισης 
και εκτέλεσης µιας απόφασης στην περίπτωση που το εισαγωγικό έγγραφο 
της δίκης δεν είχε επιδοθεί ή κοινοποιηθεί στον ερηµοδικούντα εναγόµενο 
κανονικά και εγκαίρως ώστε να µπορεί να αµυνθεί.

Η οµαλή λειτουργία της σύµβασης αυτής προϋπέθετε όντως την εξασφάλιση 
του σεβασµού των δικαιωµάτων της υπεράσπισης, που συνιστούν θεµελιώδη 
αρχή του δικαίου όλων των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Στην πραγµατικότητα όµως διαπιστώνονταν τακτικά δυσλειτουργίες του 
µηχανισµού διαβίβασης των δικαστικών πράξεων από το ένα κράτος µέλος στο 
άλλο, για λόγους επίδοσης ή κοινοποίησης, και ήδη από τις αρχές της δεκαετίας 
του 1990 είχαν αρχίσει προκαταρκτικές εργασίες στον τοµέα αυτόν.

Εκείνη την εποχή οι αστικές δικαστικές πράξεις διαβιβάζονταν µεταξύ κρατών 
µελών κατ’  εφαρµογή διαφόρων συµβάσεων της Χάγης, ιδίως της σύµβασης 
της 15ης Νοεµβρίου 1965 σχετικά µε την επίδοση και κοινοποίηση στο εξωτερικό 
δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εµπορικές υποθέσεις, στην οποία 
συµµετείχαν τα περισσότερα κράτη µέλη, ή διαφόρων διµερών συµβάσεων.

Οι κανόνες διαβίβασης των πράξεων ήταν πολλοί και ποικίλοι, δεδοµένου ότι 
πέραν των έξι τρόπων που προέβλεπε η σύµβαση της Χάγης του 1965 εφαρ-
µόζονταν και εκείνοι των διµερών συµβάσεων.

Εξυπακούεται ότι η κατάσταση αυτή δηµιουργούσε αβεβαιότητα στους 
επαγγελµατίες του δικαστικού τοµέα όσον αφορά την επιλογή µεταξύ των 
διαφόρων προσφερόµενων δυνατοτήτων.

Επιπλέον, ενώ ορισµένες συµβάσεις προέβλεπαν τη δυνατότητα απευθείας 
διαβίβασης από δικαστήριο ενός κράτους µέλους σε άλλο κράτος µέλος, είχε 
διαπιστωθεί ότι οι αρµόδιες κεντρικές διοικήσεις συχνά δεν διέθεταν κανένα 

(1) Σύµβαση της 27ης Σεπτεµβρίου 
1968 για τη διεθνή δικαιοδοσία και 

την εκτέλεση των αποφάσεων σε 
αστικές και εµπορικές υποθέσεις 
(παγιωµένη µορφή), ΕΕ C 27 της 

26.1.1998, σ. 1.
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σοβαρό µέσο που να επιτρέπει στους τοπικούς φορείς να πληροφορούνται τα 
στοιχεία των ξένων παραληπτών.

Όσον αφορά την εσωτερική οργάνωση που προέβλεπαν ορισµένα κράτη µέλη 
για τη διαβίβαση των πράξεων σε άλλο κράτος µέλος, περιλάµβανε ενίοτε ώς και 
τρεις ενδιάµεσες βαθµίδες µεταξύ του συντάκτη της πράξης και του υπουργείου 
που ήταν αρµόδιο για την αποστολή της πράξης στο εξωτερικό. Ένα τέτοιο 
σύστηµα προκαλούσε βεβαίως σηµαντικές καθυστερήσεις, µε αποτέλεσµα να 
είναι δυνατόν να µεσολαβούν κάποια χρόνια µεταξύ της ηµεροµηνίας αποστολής 
µιας πράξης και της ηµεροµηνίας παραλαβής της βεβαίωσης παράδοσης της 
πράξης στον παραλήπτη από την ίδια αρχή, ενώ το επιληφθέν δικαστήριο και η 
κατοικία του παραλήπτη της πράξης απείχαν µόνο λίγα χιλιόµετρα.

Εξάλλου, µερικές φορές διαπιστωνόταν ότι οι πράξεις µεταφράζονταν, 
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του κράτους παραλαβής, µολονότι ο παραλήπτης 
τους είχε την ιθαγένεια του κράτους διαβίβασης ή κατείχε τέλεια τη γλώσσα 
του. Αντιθέτως, ορισµένες πράξεις που διαβιβάζονταν χωρίς µετάφραση 
αντιµετώπιζαν άρνηση παραλαβής, αφού είχαν διέλθει από όλα τα στάδια για 
να φθάσουν στον παραλήπτη, παρόλο που αυτός ήταν απόλυτα σε θέση να τις 
κατανοήσει, λόγω µη τήρησης απαιτήσεων του κράτους παραλαβής.

Τέλος, το παραµικρό σφάλµα στις διατυπώσεις διαβίβασης µιας πράξης 
συνεπαγόταν την επιστροφή της στην αποστέλλουσα αρχή, ενώ µια απλή 
αίτηση διόρθωσης ή συµπληρωµατικών πληροφοριών θα είχε επιτρέψει να 
πραγµατοποιηθεί χωρίς καθυστερήσεις η επίδοση ή κοινοποίηση. Κανένα 
όµως µέσο απευθείας επικοινωνίας δεν είχε τεθεί στη διάθεση των κατά τόπον 
αρµόδιων αρχών των διαφόρων κρατών.

Εννοείται ότι οι δυσλειτουργίες αυτές εµπόδιζαν την οµαλή διεξαγωγή των 
διαδικασιών και ότι έπρεπε να αντιµετωπιστούν οι πολλαπλές δυσχέρειες που 
είχαν επισηµανθεί.

Το Συµβούλιο των Υπουργών ∆ικαιοσύνης, έχοντας λάβει γνώση των 
δυσχερειών αυτών, αποφάσισε τον Οκτώβριο του 1993 να αναθέσει σε οµάδα 
εργασίας την κατάρτιση ενός νοµοθετήµατος µε στόχο τη βελτίωση της 
διαδικασίας διαβίβασης των πράξεων µεταξύ των κρατών µελών.

Λίγο αργότερα η ολλανδική προεδρία υπέβαλε σχέδιο προσαρµογής του 
άρθρου IV του πρωτοκόλλου που έχει προσαρτηθεί στη σύµβαση των 
Βρυξελλών του 1968, το οποίο προέβλεπε ιδίως ότι, εάν δεν έχει αντίρρηση το 
κράτος προορισµού, οι πράξεις θα µπορούσαν να διαβιβάζονται απευθείας 
µεταξύ δηµόσιων λειτουργών των ενδιαφερόµενων κρατών.

Το ολλανδικό σχέδιο προέβλεπε ιδίως την κατάρτιση καταλόγου δηµόσιων 
λειτουργών ή άλλων αρχών που θα µπορούσαν να διαβιβάζουν τις πράξεις.
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Τέλος, στις αρχές του 1995 η γαλλική προεδρία υπέβαλε σχέδιο σύµβασης που 
ήταν διαρθρωµένη γύρω από κάποιους βασικούς άξονες: απευθείας διαβίβαση 
των πράξεων µεταξύ των αρµόδιων αρχών των κρατών µελών, αφενός για να 
τις παραλαµβάνουν από τους αιτούντες και αφετέρου για να τις διαβιβάζουν 
στους παραλήπτες, θέσπιση συνολικής προθεσµίας για τη διεξαγωγή της 
διαδικασίας διαβίβασης και κοινοποίησης των πράξεων, εισαγωγή σύγχρονων 
µέσων διαβίβασης, εφαρµογή ευέλικτων και ρεαλιστικών λύσεων όσον αφορά 
τις µεταφράσεις.

Έπειτα από διετείς διαπραγµατεύσεις στο πλαίσιο του Συµβουλίου εγκρίθηκαν 
στις 26 Μαΐου 1997 η σύµβαση που καταρτίζεται βάσει του άρθρου K.3 της 
συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επίδοση και την κοινοποίηση στα 
κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε 
αστικές ή εµπορικές υποθέσεις (1), το πρωτόκολλο σχετικά µε την ερµηνεία της 
σύµβασης αυτής από το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2) καθώς 
και οι επεξηγηµατικές εκθέσεις που αντιστοιχούν στα δύο αυτά κείµενα (3).

Το άρθρο 24 της σύµβασης προέβλεπε ότι θα άρχιζε να ισχύει µετά την 
επικύρωσή της από το σύνολο των κρατών µελών, αλλά δεχόταν ότι και πριν 
από την ηµεροµηνία αυτή τα κράτη µέλη που το επιθυµούσαν µπορούσαν να 
δηλώσουν ότι θα εφαρµοζόταν επί των σχέσεών τους.

Ωστόσο, η συνθήκη του Άµστερνταµ, που προβλέπει στο άρθρο 65 τη 
βελτίωση και απλούστευση του συστήµατος διασυνοριακής επίδοσης ή 
κοινοποίησης δικαστικών και εξωδίκων πράξεων, τέθηκε σε ισχύ πριν από την 
επικύρωση της σύµβασης και του πρωτοκόλλου της από τα κράτη µέλη. Λίγο 
αργότερα η Επιτροπή υπέβαλε συνεπώς, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 67 της 
Συνθήκης, σχέδιο οδηγίας του Συµβουλίου για την επίδοση και την κοινοποίηση 
στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης των δικαστικών και εξωδίκων 
εγγράφων σε αστικές ή εµπορικές υποθέσεις, το οποίο περιλαµβάνει, µε την 
επιφύλαξη των απαιτούµενων τροποποιήσεων, το περιεχόµενο της σύµβασης.

Πολύ σύντοµα, κατ’ επιθυµία των περισσότερων κρατών µελών, οι εργασίες 
προσανατολίστηκαν προς την κατάρτιση κανονισµού και το Συµβούλιο 
θέσπισε τελικά στις 29 Μαΐου 2000 τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1348/2000 περί 
επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη µέλη δικαστικών και εξωδίκων 
πράξεων σε αστικές ή εµπορικές υποθέσεις (4).

Μεταξύ λοιπόν της έναρξης των διαπραγµατεύσεων για το σχέδιο σύµβασης 
που κατέθεσε η Γαλλία και της έναρξης εφαρµογής του νέου µηχανισµού 
παρήλθαν έξι και πλέον έτη. Η καθυστέρηση αυτή φαίνεται σαφώς υπερβολική 
εάν σκεφθούµε ότι επρόκειτο απλώς για την επεξεργασία και εφαρµογή των 
πρακτικών κανόνων για τη διαβίβαση εγγράφων από το ένα κράτος µέλος στο 
άλλο. Παρ’ όλα αυτά πρέπει να εκφράσουµε την ικανοποίησή µας για το 
γεγονός ότι η µετατροπή της σύµβασης σε κανονισµό επέτρεψε την 

(1) Σύµβαση καταρτιζόµενη βάσει 
του άρθρου K.3 της συνθήκης της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
επίδοση και την κοινοποίηση στα 

κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης δικαστικών και εξωδίκων 

πράξεων σε αστικές ή εµπορικές 
υποθέσεις, ΕΕ C 261 της 27.8.1997, 

σ. 2.
(2) Πρωτόκολλο καταρτιζόµενο 

βάσει του άρθρου K.3 της 
συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

σχετικά µε την ερµηνεία από το 
∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων της σύµβασης για την 
επίδοση και την κοινοποίηση στα 

κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης δικαστικών και εξωδίκων 

πράξεων σε αστικές ή εµπορικές 
υποθέσεις, ΕΕ C 261 της 27.8.1997, 

σ. 17.
(3) Επεξηγηµατική έκθεση όσον 

αφορά τη σύµβαση που 
καταρτίστηκε βάσει του άρθρου 

Κ.3 της συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση για την επίδοση 

και την κοινοποίηση στα κράτη 
µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

δικαστικών και εξωδίκων πράξεων 
σε αστικές ή εµπορικές υποθέσεις, 

ΕΕ C 261 της 27.8.1997, σ. 26. 
Επεξηγηµατική έκθεση όσον 

αφορά το πρωτόκολλο που 
καταρτίστηκε βάσει του άρθρου 

Κ.3 της συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά µε την 
ερµηνεία από το ∆ικαστήριο των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 
σύµβασης για την επίδοση και την 

κοινοποίηση στα κράτη µέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης δικαστικών 

και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή 
εµπορικές υποθέσεις, ΕΕ C 261 της 

27.8.1997, σ. 38.
(4) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1348/

2000 του Συµβουλίου της 29ης 
Μαΐου 2000 περί επιδόσεως και 
κοινοποιήσεως στα κράτη µέλη 

δικαστικών και εξωδίκων πράξεων 
σε αστικές και εµπορικές 

υποθέσεις, ΕΕ L 160 της 30.6.2000, 
σ. 37.
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ταυτόχρονη έναρξη εφαρµογής του εντός ευλόγου προθεσµίας, λαµβανοµένων 
υπόψη των πρακτικών µέτρων που έπρεπε να ληφθούν για τη λειτουργία του 
νέου συστήµατος.

Η κατάρτιση του νοµοθετήµατος αυτού αποδείχθηκε πράγµατι ιδιαίτερα 
λεπτό θέµα, δεδοµένου ότι πρέπει να εξασφαλίζεται ο σεβασµός των 
δικαιωµάτων της υπεράσπισης από κάθε άποψη και στα διάφορα στάδια της 
διαδικασίας διαβίβασης των πράξεων από το ένα κράτος µέλος στο άλλο, και 
ότι οι διαδικαστικοί κανόνες καθώς και οι κανόνες επίδοσης και κοινοποίησης 
διαφέρουν σηµαντικά µεταξύ των κρατών µελών.

Οι διαπραγµατευτές ανέλαβαν συνεπώς να προστατεύσουν τα δικαιώµατα των 
ενδιαφεροµένων όσον αφορά την επίδοση ή κοινοποίηση των πράξεων και 
ταυτοχρόνως να εξασφαλίσουν την αποτελεσµατικότητα του µηχανισµού.

II. Προστασία των δικαιωµάτων  
των διαδίκων

A. Μετάφραση των πράξεων

Μολονότι έχει σηµασία να πραγµατοποιούνται το συντοµότερο δυνατόν οι 
επιδοτήσεις και κοινοποιήσεις και συνεπώς η διαβίβαση των πράξεων όταν οι 
διάδικοι διαµένουν στο έδαφος διαφορετικών κρατών µελών, είναι επίσης 
σκόπιµο να µπορούν οι παραλήπτες να λαµβάνουν ευχερώς γνώση των 
εγγράφων που τους αποστέλλονται. Αυτό όµως δεν σηµαίνει ότι είναι σε όλες 
τις περιπτώσεις απαραίτητη η µετάφραση των εν λόγω εγγράφων, η οποία 
συνεπάγεται πάντοτε έξοδα και τείνει να δηµιουργεί καθυστερήσεις.

Όταν λ.χ. κοινοποιείται στον παραλήπτη, στη χώρα όπου έχει την κατοικία 
του, πράξη προερχόµενη από το κράτος καταγωγής του, η µετάφραση είναι 
σαφώς περιττή. Το ίδιο ισχύει όταν πρόκειται για διαφορά µεταξύ δύο 
εταιρειών που συνηθίζουν να επικοινωνούν για επαγγελµατικούς λόγους στη 
γλώσσα του επιληφθέντος δικαστηρίου.

Η σύµβαση της Χάγης του 1965 προέβλεπε ότι τα συµβαλλόµενα κράτη 
µπορούσαν να απαιτούν τη µετάφραση των πράξεων στην επίσηµη γλώσσα ή 
µία από τις επίσηµες γλώσσες της χώρας όταν η επίδοση ή κοινοποίηση έπρεπε 
να πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις διατυπώσεις του τοπικού δικαίου. Πολλά 
συµβαλλόµενα κράτη είχαν προβεί εν προκειµένω σε δηλώσεις που ήταν 
ενίοτε δύσκολο να ερµηνευθούν και συνεπώς οδήγησαν σε σφάλµατα.
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Ο κανονισµός προβλέπει µια ευέλικτη λύση που επιτρέπει στον αιτούντα να 
µεριµνήσει για τη µετάφραση των προς διαβίβαση πράξεων ή να απόσχει από 
την ενέργεια αυτή. Ο παραλήπτης µπορεί εξάλλου να αρνηθεί την παραλαβή 
τους, εφόσον δεν έχουν καταρτιστεί ή µεταφραστεί στην επίσηµη τοπική 
γλώσσα ή σε γλώσσα του κράτους µέλους καταγωγής του την οποία κατα-
νοεί.

Εάν ο παραλήπτης της πράξης γνωστοποιήσει στην υπηρεσία παραλαβής ότι 
αρνείται να παραλάβει την πράξη, αυτή επιστρέφεται αµέσως στην υπηρεσία 
διαβίβασης συνοδευόµενη από αίτηση µετάφρασης.

Εάν προκύψει διαφορά ως προς το σηµείο αυτό, ο δικαστής της κύριας δίκης 
είναι αρµόδιος να κρίνει κατά πόσον η άρνηση ήταν δικαιολογηµένη και να 
εξαγάγει τα κατάλληλα συµπεράσµατα όσον αφορά την κανονικότητα της 
επίδοσης ή κοινοποίησης. Θα πρόκειται για εκτίµηση βάσει των πραγµατικών 
περιστατικών και όχι πλέον για έλεγχο της κανονικότητας κατ’ εφαρµογή του 
δικαίου του κράτους παραλαβής ή του κράτους διαβίβασης.

Εξυπακούεται ότι, εάν ο αιτών αµφιβάλλει σχετικά µε την ικανότητα του 
παραλήπτη να κατανοήσει πράξη η οποία έχει καταρτιστεί στη γλώσσα του 
κράτους διαβίβασης και επιθυµεί να προφυλαχθεί από οποιαδήποτε δυσχέρεια, 
θα έχει κάθε συµφέρον να µεριµνήσει για τη µετάφραση των πράξεων, πριν 
από τη διαβίβασή τους, στην επίσηµη γλώσσα του τόπου επίδοσης ή κοινο-
ποίησης.

Θα πρέπει εν πάση περιπτώσει να προκαταβάλει τα έξοδα µετάφρασης.

Εάν όµως είναι βέβαιος ότι η ενδεχόµενη άρνηση παραλαβής αµετάφραστων 
πράξεων από τον παραλήπτη θα ήταν αδικαιολόγητη σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του κανονισµού, θα µπορεί χωρίς κίνδυνο να αποφύγει τα έξοδα και τις 
επιπλέον καθυστερήσεις που συνεπάγεται η µετάφραση.

B.  Ηµεροµηνία επίδοσης ή κοινοποίησης

Σε περίπτωση διεθνούς επίδοσης ή κοινοποίησης µιας πράξης, η ανάγκη 
διαβίβασής της από ένα κράτος µέλος σε άλλο σηµαίνει ότι ενίοτε µεσολαβεί 
µεγάλο χρονικό διάστηµα µεταξύ της κατάθεσής της στην αρµόδια αρχή του 
κράτους διαβίβασης και της πραγµατικής παράδοσής της στον παραλήπτη 
µέσω της αρµόδιας υπηρεσίας του κράτους παραλαβής.

Από την κατάσταση αυτή προκύπτει κάποια δυσχέρεια προσδιορισµού της 
ηµεροµηνίας κατά την οποία η διεθνής επίδοση ή κοινοποίηση παράγει 
αποτελέσµατα, λ.χ. όσον αφορά τη διακοπή της παραγραφής ή τον υπολογισµό 
των τόκων.
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Το δίκαιο ορισµένων κρατών µελών προβλέπει ότι λαµβάνεται υπόψη η 
ηµεροµηνία παράδοσης της πράξης στον παραλήπτη. Το σύστηµα αυτό είναι 
εις βάρος του αιτούντος, ο οποίος δεν µπορεί να επηρεάσει κατά κανέναν 
τρόπο τη διαδικασία διαβίβασης και επίδοσης ή κοινοποίησης στο εξωτερικό 
και υφίσταται ενδεχοµένως σηµαντικές διοικητικές καθυστερήσεις.

Σύµφωνα µε το δίκαιο άλλων κρατών, σηµασία έχει µόνο η ηµεροµηνία 
ολοκλήρωσης των διατυπώσεων στο κράτος διαβίβασης. Το σύστηµα αυτό 
µπορεί να φέρει σε δύσκολη θέση τον παραλήπτη, δεδοµένου ότι είναι δυνατόν 
να κινηθεί διαδικασία κατ’ αυτού στο εξωτερικό ή να αρχίσει προθεσµία εντός 
της οποίας δικαιούται να ασκήσει ένδικο µέσο, ενώ ο ίδιος δεν έχει ειδοποιηθεί 
ή έχει ειδοποιηθεί µε µεγάλη καθυστέρηση.

Ο κανονισµός περιλαµβάνει µια λύση η οποία ρυθµίζει µέρος των δυσχερειών 
που απορρέουν από τη συνύπαρξη των δύο συστηµάτων και επιχειρεί να 
προστατεύσει τα συµφέροντα των διαδίκων. Το άρθρο 9 προβλέπει όντως 
στην παράγραφο 1 ότι «… η ηµεροµηνία της επίδοσης ή της κοινοποίησης 
µιας πράξης […] είναι η ηµεροµηνία κατά την οποία η πράξη επιδόθηκε ή 
κοινοποιήθηκε σύµφωνα µε το δίκαιο του κράτους µέλους παραλαβής» και 
στην παράγραφο 2 ότι «όταν […] στα πλαίσια κινηθείσας ή εκκρεµούσας 
διαδικασίας στο κράτος µέλος προέλευσης µια πράξη πρέπει να επιδοθεί ή να 
κοινοποιηθεί εντός τακτής προθεσµίας, λαµβάνεται υπόψη για τον αιτούντα η 
ηµεροµηνία που καθορίζεται από το δίκαιο του κράτους αυτού».

Ορισµένα κράτη µέλη, κρίνοντας ανεπαρκείς τις διατάξεις αυτές, ιδίως επειδή 
δεν εξασφαλίζουν την οµαλή διεξαγωγή των διαδικασιών που εκκρεµούν 
ενώπιον των δικαστηρίων τους στην περίπτωση που οι επιδόσεις ή 
κοινοποιήσεις στο εξωτερικό θα εξακολουθούσαν να καθυστερούν υπερβολικά 
µετά την έναρξη ισχύος του κανονισµού, αντιτάχθηκαν στην εν λόγω λύση.

Η σύµβαση του 1997 προέβλεπε ότι τα κράτη µέλη µπορούσαν απλώς να 
δηλώσουν ότι δεν θα εφάρµοζαν τις σχετικές διατάξεις. Ο κανονισµός είναι 
πιο περιοριστικός, δεδοµένου ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 9 παράγραφος 3, 
επιτρέπεται παρέκκλιση για περίοδο πέντε ετών, που µπορεί ενδεχοµένως να 
ανανεωθεί. Τα κράτη που επιθυµούν να επωφεληθούν από την παρέκκλιση 
αυτή πρέπει να επικαλεστούν δέοντες λόγους, ενώ για την ανανέωσή της 
οφείλουν να εκθέσουν τις περιστάσεις που δικαιολογούν τη θέση τους.

Οι διατάξεις αυτές παρέχουν ασφαλώς περιθώριο ελιγµών στα κράτη που 
προτιµούν να µην εφαρµόσουν το άρθρο 9, αλλά, εφόσον τα υποχρεώνουν να 
αιτιολογήσουν την άρνηση εφαρµογής κανόνων τους οποίους έχουν θέσει σε 
εφαρµογή άλλα κράτη µέλη, παρακινούν τα εν λόγω κράτη να επανεξετάσουν τη 
θέση τους.

Ορισµένα κράτη µέλη δήλωσαν πράγµατι ότι δεν θα εφάρµοζαν τις δύο 
πρώτες παραγράφους του άρθρου, ορισµένα άλλα ότι θα παρέκκλιναν µόνο 
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από την παράγραφο 2. Άλλα δήλωσαν αντιθέτως ότι σκόπευαν να εφαρµόσουν 
τις δύο παραγράφους.

Γ. Ερηµοδικία του παραλήπτη της πράξης

Εάν ο µηχανισµός που εισάγεται µε τον κανονισµό φέρει τα προσδοκώµενα 
αποτελέσµατα, οι διεθνείς επιδοτήσεις και κοινοποιήσεις θα πρέπει να 
πραγµατοποιούνται σε λιγότερο χρόνο.

Ο σχετικός στόχος που καθορίζεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 συνίσταται σε 
επίδοση ή κοινοποίηση εντός προθεσµίας ενός µηνός κατ’ ανώτατο όριο από 
την παραλαβή της πράξης από την υπηρεσία παραλαβής.

Είναι ωστόσο δυνατόν να σηµειωθούν καθυστερήσεις, όχι λόγω ελλείψεως 
στοιχείων σχετικά µε τη διεύθυνση του παραλήπτη, δεδοµένου ότι ο 
κανονισµός, σύµφωνα µε το άρθρο 1, δεν εφαρµόζεται στην περίπτωση αυτή, 
αλλά λ.χ. λόγω προσωρινής απουσίας του παραλήπτη ή απώλειας ορισµένων 
εγγράφων.

Ο κανονισµός περιέχει συνεπώς διατάξεις µε στόχο την προστασία του 
εναγοµένου ο οποίος δεν έλαβε την κλήση ενώπιον του δικαστηρίου ή κατά 
του οποίου ελήφθη δικαστική απόφαση εν αγνοία του. Οι διατάξεις αυτές 
προέρχονται, µε τις απαιτούµενες προσαρµογές, από τη σύµβαση της Χάγης 
του 1965.

Το άρθρο 19 του κανονισµού προβλέπει ότι ο δικαστής υποχρεούται να 
αναστείλει την έκδοση απόφασης µέχρις ότου διαπιστωθεί ότι η κλήση 
ενώπιον του δικαστηρίου επιδόθηκε ή κοινοποιήθηκε στον εναγόµενο, είτε 
σύµφωνα µε το δίκαιο που εφαρµόζει το κράτος παραλαβής στις εσωτερικές 
επιδόσεις ή κοινοποιήσεις είτε µε άλλον τρόπο προβλεπόµενο από τον 
κανονισµό. Τα κράτη µέλη έχουν ωστόσο την ευχέρεια να δηλώσουν ότι οι 
δικαστές τους µπορούν να εκδώσουν απόφαση µετά την πάροδο διαστήµατος 
τουλάχιστον έξι µηνών εάν η διαβίβαση πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε τον 
κανονισµό και δεν έχει παραληφθεί καµία βεβαίωση, παρά τις προσπάθειες 
που καταβλήθηκαν µέσω των αρµοδίων αρχών του κράτους παραλαβής.

Υπενθυµίζεται εν προκειµένω ότι η υπηρεσία παραλαβής πρέπει να ειδοποιεί 
αµέσως την υπηρεσία διαβίβασης για την παραλαβή µιας πράξης και εν 
συνεχεία, ενδεχοµένως, για τις δυσχέρειες που προκύπτουν ή για την 
περαιτέρω διαβίβασή της σε άλλη υπηρεσία, τέλος δε, το αργότερο εντός 
προθεσµίας ενός µηνός, για τους λόγους που την εµπόδισαν να προβεί στην 
επίδοση ή κοινοποίηση. Σε καµία περίπτωση δεν πρέπει συνεπώς η υπηρεσία 
διαβίβασης να αγνοεί την τύχη της πράξης την οποία έχει αποστείλει σε 
υπηρεσία παραλαβής. Εξάλλου, η υπηρεσία διαβίβασης µπορεί πάντοτε να 
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απευθύνεται στην κεντρική αρχή που προβλέπεται στο άρθρο 3 του 
κανονισµού και είναι αρµόδια να επιλύει τις δυσχέρειες που µπορεί να 
προκύψουν. Κατ’ αρχήν, λοιπόν, το άρθρο 15 του κανονισµού θα πρέπει να 
εφαρµόζεται µόνο σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις.

Πολλά κράτη µέλη δήλωσαν ότι οι δικαστές τους θα µπορούν να εκδώσουν 
απόφαση εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των διατάξεων αυτών. Τα 
περισσότερα καθόρισαν σε έξι µήνες το διάστηµα αναστολής της έκδοσης 
απόφασης. Ορισµένα, αντιθέτως, δεν δέχτηκαν την εφαρµογή των εν λόγω 
διατάξεων από τους δικαστές τους.

Το άρθρο 19 προβλέπει εξάλλου ότι ο δικαστής έχει την ευχέρεια να απαλλάξει 
τον εναγόµενο από τα αποτελέσµατα της παρόδου της προθεσµίας για την 
άσκηση ένδικου µέσου, εφόσον αυτός είναι καλόπιστος και οι ισχυρισµοί του 
δεν φαίνονται παντελώς αστήρικτοι. Για λόγους ασφάλειας δικαίου και 
προκειµένου να αποφεύγεται η καθυστερηµένη προσβολή µιας απόφασης, ο 
κανονισµός προβλέπει επίσης ότι τα κράτη µέλη µπορούν να δηλώνουν ότι η 
αίτηση απαλλαγής από τα αποτελέσµατα της παρόδου της προθεσµίας είναι 
απαράδεκτη µετά την πάροδο διαστήµατος που θα είναι τουλάχιστον ένα έτος 
από την έκδοση της απόφασης.

∆ιάφορα κράτη µέλη δήλωσαν όντως ότι το διάστηµα αυτό δεν θα µπορεί να 
υπερβαίνει το έτος, ένα άλλο κράτος το όρισε σε τρία έτη. Ορισµένα κράτη 
προτίµησαν να δώσουν στους δικαστές τους την ευχέρεια να ορίσουν το 
διάστηµα αυτό.

Τέλος, όπως η σύµβαση της Χάγης του 1965, ο κανονισµός διευκρινίζει ότι οι 
διατάξεις σχετικά µε την απαλλαγή από τα αποτελέσµατα της παρόδου της 
προθεσµίας δεν εφαρµόζονται σε θέµατα που αφορούν την ικανότητα δικαίου 
ή τη δικαιοπρακτική ικανότητα. ∆εν φάνηκε λ.χ. σκόπιµο να προσβάλλονται 
αποφάσεις διαζυγίου, των οποίων έπεται ενδεχοµένως νέος γάµος, λόγω 
ερηµοδικίας του εναγοµένου.

III. Αποτελεσµατικότητα του µηχανισµού

A. Ταχύτητα των διαβιβάσεων

1. Αποκέντρωση

Ένας από τους κύριους άξονες του νέου µηχανισµού παρουσιάζεται στο άρθρο 
2 του κανονισµού. Στο άρθρο αυτό προβλέπεται πράγµατι ότι κάθε κράτος 
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µέλος ορίζει, κατ’ αρχήν, τους δηµόσιους λειτουργούς, αρχές ή άλλα πρόσωπα 
που είναι αρµόδια για την παραλαβή δικαστικών ή εξώδικων πράξεων άλλου 
κράτους µέλους ή για τη διαβίβασή τους. Τα κράτη µέλη διατηρούν πάντως 
την ευχέρεια να αναθέτουν τα καθήκοντα των εν λόγω «υπηρεσιών» 
διαβίβασης ή παραλαβής σε κεντρικές αρχές επί πέντε έτη, µε δυνατότητα 
ανανέωσης. Είναι γεγονός ότι ορισµένα κράτη δεν µπόρεσαν να λάβουν 
αµέσως τα απαιτούµενα µέτρα για τη ζητούµενη αποκέντρωση.

Με την αποκέντρωση που προτείνεται στο άρθρο αυτό επιδιώκεται να µη 
διέρχονται από διαδοχικά στάδια, στο ίδιο κράτος, οι πράξεις που προέρχονται 
από το εξωτερικό ή πρέπει να διαβιβαστούν στο εξωτερικό προς το σκοπό της 
επίδοσης ή κοινοποίησης.

Η αποκέντρωση, που προβλέπεται ήδη σε διάφορες διµερείς ή περιφερειακές 
συµφωνίες µεταξύ κρατών µελών, επιτρέπει σαφώς την ταχεία διαβίβαση των 
πράξεων. Έχει επίσης ως αποτέλεσµα να απαλλάσσονται από περιττά κα-
θήκοντα αρχές που δεν ασκούν πλέον έλεγχο του περιεχοµένου των πρά-
ξεων, οι οποίες κρίνονταν άλλοτε ως ικανές να προσβάλουν την κυριαρχία του 
κράτους, και έχουν περιοριστεί σε διαβιβαστικό απλώς ρόλο.

Έχουν προβλεφθεί και διάφοροι άλλοι τρόποι διαβίβασης των πράξεων, που 
έχουν ληφθεί από τη σύµβαση της Χάγης του 1965.

Η απευθείας κοινοποίηση µε το ταχυδροµείο, που χρησιµοποιείται τακτικά 
από ορισµένα κράτη µέλη, αποτελεί ασφαλώς τον ταχύτερο και απλούστερο 
τρόπο διαβίβασης. Παρουσιάζει ωστόσο κινδύνους επειδή δεν είναι βέβαιο ότι 
η επιστολή έχει παραληφθεί πράγµατι από το πρόσωπο στο οποίο απεστάλη 
ούτε ότι το πρόσωπο αυτό ήταν όντως σε θέση να κατανοήσει το περιεχόµενό 
της. Το άρθρο 14 του κανονισµού προβλέπει συνεπώς ότι τα κράτη µέλη 
µπορούν να διευκρινίσουν υπό ποιους όρους θα δεχθούν τον συγκεκριµένο 
τρόπο κοινοποίησης. Όλα σχεδόν τα κράτη απαιτούν αποστολή µε συστηµένη 
επιστολή και αποδεικτικό παραλαβής. Ορισµένα κράτη ζήτησαν επιπλέον 
µετάφραση των πράξεων.

Το άρθρο 15 του κανονισµού επιτρέπει επίσης στους αιτούντες να απευ-
θύνονται απευθείας στους αρµόδιους για την επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων 
της ξένης χώρας. Στην πραγµατικότητα, η απευθείας παραλαβή των πράξεων 
από τους αρµόδιους για την επίδοση ή κοινοποίησή τους δεν συνάδει προς την 
οργάνωση και τους εσωτερικούς διαδικαστικούς κανόνες ορισµένων κρατών 
µελών, και τα εν λόγω κράτη επωφελήθηκαν από τη δυνατότητα που τους 
προσφέρει ο κανονισµός να αντιτεθούν στο σύστηµα αυτό.

Τέλος, διατηρήθηκαν οι δυνατότητες απευθείας διαβίβασης των πράξεων ή 
επίδοσης ή κοινοποίησής τους από διπλωµατικούς ή προξενικούς υπαλλήλους, 
που προβλέπονταν ήδη στη σύµβαση της Χάγης, αρκεί να πληρούνται 
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ορισµένες προϋποθέσεις. Το πιθανότερο είναι πάντως ότι οι εν λόγω 
δυνατότητες σπανίως θα χρησιµοποιούνται.

2. Σύγχρονοι τρόποι διαβίβασης

Όταν άρχισαν οι εργασίες για την κατάρτιση της σύµβασης, η διαβίβαση των 
δικαστικών πράξεων µε φαξ και κατά µείζονα λόγο µε το ηλεκτρονικό 
ταχυδροµείο ήταν ακόµη άγνωστη ή και απαγορευµένη σε µεγάλο αριθµό 
κρατών µελών. Οι διαπραγµατευτές είχαν πάντως την πρόνοια να προβλέψουν 
ότι οι πιθανές εξελίξεις των επικοινωνιακών τεχνικών θα επηρέαζαν αργά ή 
γρήγορα τους κανόνες δικαίου και αποφάσισαν να περιλάβουν ευέλικτες 
διατάξεις για το θέµα αυτό στο κείµενο του µελλοντικού νοµοθετήµατος. Το 
άρθρο 4 του κανονισµού ορίζει πράγµατι ότι «η διαβίβαση πράξεων, αιτήσεων, 
επικυρώσεων, αποδεικτικών παραλαβής, βεβαιώσεων και λοιπών εγγράφων 
µεταξύ των υπηρεσιών διαβίβασης και των υπηρεσιών παραλαβής γίνεται µε 
οποιοδήποτε κατάλληλο µέσο», ώστε να είναι δυνατή η χρησιµοποίηση των 
υφιστάµενων σύγχρονων µέσων επικοινωνίας αλλά και οποιασδήποτε µετα-
γενέστερης τεχνικής καινοτοµίας.

Το άρθρο 4 παράγραφος 5 λαµβάνει υπόψη την ενδεχόµενη προσφυγή σε 
σύγχρονα µέσα επικοινωνίας και δεν απαιτεί πλέον τη διαβίβαση των 
πράξεων εις διπλούν, αλλά παρέχει απλώς σχετική διακριτική ευχέρεια 
στην υπηρεσία διαβίβασης.

3. Προθεσµίες

Καµία διάταξη του κανονισµού δεν τάσσει επιτακτική προθεσµία στις 
υπηρεσίες για τη διεκπεραίωση των εργασιών επίδοσης ή κοινοποίησης των 
πράξεων που παραλαµβάνουν από άλλο κράτος µέλος. Οι διαπραγµατευτές 
έκριναν όντως ότι η επίδοση ή κοινοποίηση εκτίθεται σε τόσους κινδύνους 
ώστε δεν είναι δυνατόν να θεσπιστούν επιτακτικοί κανόνες εν προκειµένω: 
όταν επιχειρείται η επίδοση ή κοινοποίηση, ο παραλήπτης µπορεί να έχει 
αλλάξει διεύθυνση, να απουσιάζει για µεγαλύτερο ή µικρότερο χρονικό 
διάστηµα ή ακόµη και να προσπαθήσει να αποφύγει τις έρευνες προκειµένου 
να γλυτώσει τη δίκη.

∆ιάφορες διατάξεις του κανονισµού συνιστούν πάντως στις υπηρεσίες 
παραλαβής να ενεργούν ταχέως. Σύµφωνα µε το άρθρο 6 οι υπηρεσίες αυτές 
πρέπει πράγµατι να αποστέλλουν αποδεικτικό παραλαβής των πράξεων στις 
υπηρεσίες διαβίβασης «το συντοµότερο και οπωσδήποτε εντός επτά ηµερών», 
να επικοινωνούν µε αυτές σε περίπτωση δυσχερειών «µε το ταχύτερο µέσο», 
να επιστρέφουν τις πράξεις που δεν είναι δυνατόν να επιδοθούν ή να 
κοινοποιηθούν «άµα τη παραλαβή τους» ή να τις αναδιαβιβάζουν στις κατά 
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τόπον αρµόδιες υπηρεσίες παραλαβής, σε περίπτωση σχετικού λάθους, αντί 
να τις επιστρέφουν στις υπηρεσίες διαβίβασης.

Το άρθρο 7 προβλέπει επίσης ότι «οι ενέργειες που απαιτούνται για την 
επίδοση ή κοινοποίηση ολοκληρώνονται το συντοµότερο δυνατόν» και ότι 
«εάν δεν καταστεί δυνατή η επίδοση και η κοινοποίηση εντός µηνός από την 
παραλαβή, η υπηρεσία παραλαβής ειδοποιεί σχετικά την υπηρεσία διαβίβασης 
µέσω της βεβαίωσης» η οποία προσαρτάται στο παράρτηµα.

Στόχος των συστάσεων αυτών είναι να επισηµανθούν στις αρχές παραλαβής 
οι ευθύνες τους. Σε περίπτωση που δεν τηρούνται, οι υπηρεσίες διαβίβασης 
µπορούν να ζητήσουν εξηγήσεις.

B. Πρακτικές λεπτοµέρειες λειτουργίας

1. Έντυπο

Στον κανονισµό προσαρτάται ένα έντυπο που πρέπει να χρησιµοποιείται 
υποχρεωτικά, όπως συνέβαινε µε τη σύµβαση της Χάγης του 1965. Το έντυπο 
αυτό περιέχει πάντως ορισµένες πρωτότυπες λύσεις. Καταρχάς περιλαµβάνει 
διάφορες πτυχές µε τις οποίες επιδιώκεται η διαβίβαση όλων των 
απαιτούµενων πληροφοριών µεταξύ υπηρεσιών διαβίβασης και υπηρεσιών 
παραλαβής, ανεξάρτητα από τις ενέργειες στις οποίες προβαίνουν αυτές.

Εννοείται ότι η πρώτη πτυχή αφορά την αίτηση επίδοσης ή κοινοποίησης και 
παρέχει κάθε χρήσιµο στοιχείο όσον αφορά τις αρµόδιες υπηρεσίες, τον 
αιτούντα, τον παραλήπτη, τον τρόπο επίδοσης ή κοινοποίησης και την ίδια 
την πράξη.

Προβλέπονται εν συνεχεία τυποποιηµένες διατυπώσεις του αποδεικτικού 
παραλαβής, της βεβαίωσης επιστροφής της αίτησης στην περίπτωση που δεν 
είναι δυνατή η επίδοση ή κοινοποίηση, της βεβαίωσης αναδιαβίβασης σε 
περίπτωση σφάλµατος όσον αφορά την κατά τόπον αρµοδιότητα της 
υπηρεσίας παραλαβής στην οποία διαβιβάστηκε η πράξη και της βεβαίωσης 
παραλαβής από την κατά τόπον αρµόδια υπηρεσία, τέλος δε βεβαίωσης 
επίδοσης ή κοινοποίησης ή µη επίδοσης ή κοινοποίησης.

Επιπλέον, στο άρθρο 2 παράγραφος 4 του κανονισµού προβλέπεται ότι κάθε 
κράτος µέλος πρέπει να γνωστοποιεί τις γλώσσες που µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν για τη συµπλήρωση του εντύπου. Τα κράτη µέλη, ακόµη και 
αν έχουν περισσότερες της µιας επίσηµες γλώσσες, πρέπει να ορίζουν µία 
τουλάχιστον ξένη γλώσσα.
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Εξάλλου, οι διάφορες απαιτούµενες πληροφορίες, ενδεχοµένως συνοδευόµενες 
από όλες τις προβλεπόµενες εναλλακτικές δυνατότητες, αναφέρονται στο 
έντυπο και έχουν αριθµηθεί, ώστε οι υπηρεσίες διαβίβασης ή παραλαβής, ακόµη 
και χωρίς να γνωρίζουν καµία ξένη γλώσσα, να είναι κατ’ αρχήν σε θέση να 
κατανοήσουν το σύνολο σχεδόν των παρεχόµενων πληροφοριών.

Τέλος, τα άρθρα 17 και 18 του κανονισµού προβλέπουν ιδίως ότι η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, επικουρούµενη από συµβουλευτική επιτροπή, προβαίνει στην 
ενηµέρωση ή τις απαιτούµενες τεχνικές τροποποιήσεις του εντύπου.

Προκειµένου να διευκολυνθεί η επικοινωνία µεταξύ υπηρεσιών διαβίβασης 
και παραλαβής, η Επιτροπή προβαίνει επίσης, υπό τους ίδιους όρους, στην 
εκπόνηση «γλωσσαρίου, στις επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περί 
των πράξεων που δύνανται να επιδίδονται ή να κοινοποιούνται» κατ’ 
εφαρµογή του κανονισµού, καθώς και ενός εγχειριδίου (1) που περιλαµβάνει 
τα στοιχεία που πρέπει να παρέχουν τα κράτη µέλη σχετικά µε τις αρχές 
διαβίβασής τους, τα µέσα παραλαβής των εγγράφων που διαθέτουν και τις 
γλώσσες που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη συµπλήρωση των εντύπων 
που τους διαβιβάζονται.

Το γλωσσάριο και το εγχειρίδιο που έχουν εκπονηθεί υπάρχουν στην 
ακόλουθη διεύθυνση:

http://europa.eu.int/comm/justice_home/fsj/civil/docments/fsj_civil_1348_
en.htm#version%fr

2. Παρακολούθηση της λειτουργίας

Πέρα από την ενηµέρωση των πρακτικών µέσων λειτουργίας του µηχανισµού 
διαβίβασης των πράξεων, ο κανονισµός προβλέπει την παρακολούθηση της 
εφαρµογής του και ιδιαίτερα ορισµένων διατάξεών του που θεσπίζονται για 
καθορισµένο χρονικό διάστηµα.

Το άρθρο 24 ορίζει πράγµατι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να υποβάλει 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονοµική 
και Κοινωνική Επιτροπή, για πρώτη φορά την 1η Ιουνίου 2004 και ακολούθως 
ανά πενταετία, έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού.

Η Επιτροπή µπορεί επίσης να υποβάλλει προτάσεις µε σκοπό την προσαρµογή 
του κανονισµού.

Πρέπει να εξετάζεται ιδιαιτέρως, όπως αναφέρεται ανωτέρω, η απο-
τελεσµατικότητα των υπηρεσιών διαβίβασης που ορίζουν τα κράτη µέλη 
καθώς και οι κανόνες σχετικά µε τις ηµεροµηνίες επίδοσης και κοινοποίησης. (1) ΕΕ L 298 της 15.11.2001, σ. 1.
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Οι διαπιστώσεις της Επιτροπής ενδέχεται να την οδηγήσουν να προτείνει την 
εφαρµογή του γενικού µηχανισµού σε όλα τα κράτη, περιλαµβανοµένων όσων 
προτίµησαν να µην εφαρµόσουν τις διατάξεις αυτές.

Η Επιτροπή, προκειµένου να διαθέτει τα απαιτούµενα πληροφοριακά στοιχεία, 
ανέθεσε µια µελέτη σχετικά µε τον αριθµό των φακέλων που διεκπεραιώνουν 
τα κράτη µέλη και τη λειτουργία του συστήµατος.

Θα πρέπει συνεπώς να είναι σε θέση να υποβάλει εµπεριστατωµένη έκθεση 
και, εφόσον απαιτείται, να διατυπώσει προτάσεις έχοντας γνώση του 
θέµατος.

IV. Συµπεράσµατα

Λόγω της σχετικά πρόσφατης έναρξης ισχύος του κανονισµού, είναι προς το 
παρόν αδύνατο να αξιολογηθεί ο πραγµατικός αντίκτυπός του.

Το θέµα εξετάστηκε κατά την πρώτη συνεδρίαση των «αρµοδίων επαφής» του 
ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου για αστικές και εµπορικές υποθέσεις (5), στις 
13 Φεβρουαρίου 2003, και ορισµένοι παρεµβαίνοντες επισήµαναν κάποιες 
δυσχέρειες, που συνδέονται κυρίως µε την εφαρµογή ενός νέου συστήµατος 
και θα πρέπει να µειωθούν βαθµιαία. Στις 17 Ιουλίου 2003 η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή διοργάνωσε επίσης δηµόσια ακρόαση σχετικά µε τη λειτουργία του 
µηχανισµού, κατά τη διάρκεια της οποίας διατυπώθηκαν ανάλογες παρα-
τηρήσεις.

Η έκθεση την οποία εκπονεί αυτή τη στιγµή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει 
βεβαίως να επισηµαίνει ενδεχόµενες δυσλειτουργίες ή και ατέλειες του 
συστήµατος και να προτείνει σχετικές λύσεις.

Είναι ωστόσο σαφές ότι η εφαρµογή ενός πραγµατικά αποτελεσµατικού 
συστήµατος διαβίβασης των πράξεων σε 20 και πλέον κράτη µέλη, τα οποία 
χρησιµοποιούν τελείως διαφορετικά µέσα επίδοσης ή κοινοποίησης των 
πράξεων και έχουν ποικίλους διαδικαστικούς κανόνες, αποτελεί πραγµατική 
πρόκληση.

Εξυπακούεται ότι έχουν σηµασία η βελτίωση των τεχνικών µέσων και η 
απλούστευση των δοµών. Κάποιοι άλλοι όµως τάχθηκαν υπέρ της 
εναρµόνισης των διαδικασιών επίδοσης και κοινοποίησης των πράξεων στα 
κράτη µέλη. Το πρώτο βήµα έγινε µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1347/2000 
περί της διεθνούς δικαιοδοσίας, αναγνώρισης και εκτέλεσης αποφάσεων σε 
γαµικές διαφορές και διαφορές γονικής µέριµνας έναντι των κοινών τέκνων 

(5) Απόφαση του Συµβουλίου της 
28ης Μαΐου 2001 σχετικά µε τη 

δηµιουργία ενός δικαστικού 
δικτύου για αστικές και εµπορικές 

υποθέσεις, ΕΕ L 174 της 27.6.2001, 
σ. 25.
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(6) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1347/
2000 του Συµβουλίου της 29ης 
Μαΐου 2000 περί της διεθνούς 
δικαιοδοσίας, αναγνώρισης και 
εκτέλεσης αποφάσεων σε γαµικές 
διαφορές και διαφορές γονικής 
µέριµνας έναντι των κοινών 
τέκνων των συζύγων, ΕΕ L 160 της 
30.6.2000, σ. 19. 
(7) Σχέδιο προγράµµατος µέτρων 
για την εφαρµογή της αρχής της 
αµοιβαίας αναγνώρισης των 
αποφάσεων επί αστικών και 
εµπορικών υποθέσεων, ΕΕ C 12 της 
15.1.2001, σ. 1.

των συζύγων (6), δεδοµένου ότι µε το άρθρο 11 παράγραφος 4 επιτυγχάνεται 
κάποια συνοχή µεταξύ των εφαρµοζόµενων συστηµάτων όσον αφορά την 
ηµεροµηνία κατά την οποία λογίζεται ως επιληφθέν ένα δικαστήριο.

Το άρθρο 65 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
προβλέπει εξάλλου όχι µόνο τη βελτίωση και απλούστευση του συστήµατος 
διασυνοριακής επίδοσης ή κοινοποίησης δικαστικών και εξωδίκων πράξεων 
αλλά και την εξάλειψη «των εµποδίων για την οµαλή διεξαγωγή πολιτικών 
δικών, εν ανάγκη προωθώντας τη συµβατότητα των κανόνων πολιτικής 
δικονοµίας που εφαρµόζονται στα κράτη µέλη».

Προς το σκοπό αυτόν, το πρόγραµµα µέτρων για την αµοιβαία αναγνώριση (7) 
προβλέπει ότι, «προκειµένου να αυξηθεί η ασφάλεια, η αποτελεσµατικότητα 
και η ταχύτητα της επίδοσης και κοινοποίησης των δικαστικών πράξεων, οι 
οποίες αποτελούν προφανώς ένα από τα θεµέλια της αµοιβαίας εµπιστοσύνης 
µεταξύ εθνικών δικαστικών συστηµάτων, θα µελετηθεί η εναρµόνιση των 
εφαρµοστέων εν προκειµένω κανόνων ή η κατάρτιση ελάχιστων κανόνων».

∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι το έργο του κοινοτικού νοµοθέτη θα είναι 
τεράστιο.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1348/2000 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 29ης Μαΐου 2000

περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη µέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή
εµπορικές υποθέσεις

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εµπορικές
υποθέσεις και συνέστησε την αποδοχή της από τα κράτη
µέλη σύµφωνα µε τους συνταγµατικούς κανόνες εκάστου. Η'Εχοντας υπόψη:
σύµβαση αυτή δεν τέθηκε σε ισχύ. Πρέπει να εξασφαλιστεί
ότι θα δοθεί συνέχεια στα αποτελέσµατα που επιτεύχθηκαντη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
στο πλαίσιο της σύναψης της σύµβασης. Συνεπώς, τοτο άρθρο 61 στοιχείο γ) και το άρθρο 67 παράγραφος 1,
ουσιαστικό περιεχόµενό της περιλαµβάνεται σε µεγάλη
έκταση στον παρόντα κανονισµό.την πρόταση της Επιτροπής (1),

τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),

(6) Η αποτελεσµατικότητα και η ταχύτητα των δικαστικώντη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),
διαδικασιών στον αστικό τοµέα συνεπάγεται την άµεση και
ταχεία διαβίβαση δικαστικών και εξωδίκων πράξεων µεταξύΕκτιµώντας τα ακόλουθα:
τοπικών υπηρεσιών οριζοµένων από τα κράτη µέλη. Εντού-
τοις, τα κράτη µέλη µπορούν να δηλώσουν την πρόθεσή τους

(1) Η 'Ενωση έθεσε ως στόχο να διατηρήσει και να αναπτύξει ένα να ορίσουν από µία µόνον υπηρεσία διαβίβασης ή παραλαβής
χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης µέσα στον ή µία υπηρεσία που θα ασκεί και τα δύο αυτά καθήκοντα για
οποίο εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων. µια περίοδο πέντε ετών. Ο ορισµός, όµως, αυτός µπορεί να
Προκειµένου να δηµιουργήσει έναν τέτοιο χώρο, η Κοινότητα ανανεώνεται ανά πενταετία.
θεσπίζει, µεταξύ άλλων, µέτρα στον τοµέα της δικαστικής
συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις, τα οποία είναι απαραίτητα
για την καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

(7) Η ταχύτητα της διαβίβασης δικαιολογεί τη χρήση κάθε(2) Η καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς απαιτεί την
ενδεδειγµένου µέσου, τηρουµένων ορισµένων προϋποθέσεωνκαλύτερη και ταχύτερη διαβίβαση µεταξύ των κρατών µελών όσον αφορά το ευανάγνωστο και το αξιόπιστο του λαµβανο-των δικαστικών και εξωδίκων πράξεων προς επίδοση και µένου εγγράφου. Η ασφάλεια της διαβίβασης προϋποθέτεικοινοποίηση σε αστικές ή εµπορικές υποθέσεις.
ότι η προς διαβίβαση πράξη συνοδεύεται από ένα έντυπο το
οποίο πρέπει να συµπληρώνεται στη γλώσσα του τόπου στον

(3) Το θέµα αυτό υπάγεται ήδη στο άρθρο 65 της συνθήκης. οποίο λαµβάνει χώρα η επίδοση ή η κοινοποίηση ή σε κάποια
άλλη γλώσσα δεκτή από το κράτος παραλαβής.

(4) Σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας και την αρχή
της αναλογικότητας, όπως διατυπώνονται στο άρθρο 5 της
συνθήκης, οι στόχοι του παρόντος κανονισµού δεν µπορούν
να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη µέλη και, συνεπώς, (8) Προκειµένου να εξασφαλισθεί η αποτελεσµατικότητα του
δύνανται να επιτευχθούν µόνον σε κοινοτικό επίπεδο. Ο κανονισµού, η δυνατότητα άρνησης της επίδοσης ή της
παρών κανονισµός δεν υπερβαίνει τα όρια που απαιτούνται κοινοποίησης πράξεων πρέπει να περιορίζεται σε εξαιρετικές
προς τον σκοπό αυτό. καταστάσεις.

(5) Το Συµβούλιο, µε την πράξη της 26ης Μαΐου 1997 (4),
κατάρτισε το κείµενο µιας σύµβασης για την επίδοση και
την κοινοποίηση στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης (9) Η ταχύτητα διαβίβασης δικαιολογεί την επίδοση ή την

κοινοποίηση της πράξης εντός των ηµερών που έπονται της
παραλαβής της πράξης. Εντούτοις, αν µετά το πέρας ενός

(1) EE C 247 E της 31.8.1999, σ. 11. µηνός δεν έχει πραγµατοποιηθεί η επίδοση ή η κοινοποίηση,(2) Γνώµη που διατυπώθηκε στις 17 Νοεµβρίου 1999 (δεν έχει ακόµα
η υπηρεσία παραλαβής ειδοποιεί σχετικά την υπηρεσίαδηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
διαβίβασης. Η εκπνοή αυτής της προθεσµίας δεν συνεπάγεται(3) EE C 368 της 20.12.1999, σ. 47.
ότι η αίτηση πρέπει να επιστραφεί στην υπηρεσία διαβίβασης(4) EE C 261 της 27.8.1997, σ. 1. Ταυτόχρονα µε τη σύναψη της
όταν φαίνεται ότι µπορεί να πραγµατοποιηθεί εντός εύλογηςσύµβασης, το Συµβούλιο σηµείωσε την επεξηγηµατική έκθεση για τη

σύµβαση που περιέχεται στη σελίδα 26 της προαναφερόµενης ΕΕ. προθεσµίας.
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(10) Προκειµένου να προστατευθούν τα συµφέροντα του (14) Τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή του παρόντος
κανονισµού θεσπίζονται σύµφωνα µε την απόφασηπαραλήπτη, η επίδοση ή η κοινοποίηση θα πρέπει να

πραγµατοποιείται στην επίσηµη γλώσσα ή γλώσσες του 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999,
για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικώντόπου όπου θα γίνει επίδοση ή κοινοποίηση ή σε άλλη

γλώσσα του κράτους µέλους προέλευσης την οποία ο αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (4).
παραλήπτης κατανοεί.

(15) Στα µέτρα αυτά περιλαµβάνεται και η κατάρτιση και ενηµέ-
(11) Λαµβάνοντας υπόψη τις διαφορές που υπάρχουν στα διά- ρωση του εγχειριδίου χρησιµοποιώντας τα κατάλληλα σύγ-

φορα κράτη µέλη όσον αφορά τους δικονοµικούς κανόνες, η χρονα µέσα.
ηµεροµηνία που λαµβάνεται υπόψη όσον αφορά την επίδοση
ή κοινοποίηση, διαφέρει από κράτος σε κράτος. Λαµβάνοντας
υπόψη την κατάσταση αυτή, καθώς και τις δυσκολίες που

(16) Το αργότερο τρία έτη µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύοςµπορεί να παρουσιαστούν, ο παρών κανονισµός προβλέπει
του παρόντος κανονισµού, η Επιτροπή πρέπει να εξετάσει τηνένα σύστηµα όπου η ηµεροµηνία επίδοσης ή κοινοποίησης
εφαρµογή του µε σκοπό να προτείνει, ενδεχοµένως, τιςκαθορίζεται από τη νοµοθεσία του κράτους µέλους παραλα-
αναγκαίες τροποποιήσεις.βής. Εάν, ωστόσο, πρόκειται για πράξεις στο πλαίσιο διαδικα-

σίας που πρόκειται να κινηθεί ή εκκρεµεί στο κράτος
µέλος προέλευσης, οι οποίες πρέπει να επιδοθούν ή να
κοινοποιηθούν εντός συγκεκριµένης προθεσµίας, η ηµεροµη- (17) Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του πρωτοκόλλου σχετικά µε τη
νία επίδοσης ή κοινοποίησης καθορίζεται όσον αφορά τον θέση του Ηνωµένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας που
αιτούντα σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του κράτους µέλους προσαρτάται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή 'Ενωση και τη
προέλευσης. 'Ενα κράτος µέλος µπορεί, ωστόσο, να παρεκκλί- συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, τα εν
νει από την εφαρµογή της προαναφερόµενης διάταξης για λόγω κράτη έχουν δηλώσει την επιθυµία τους να συµµετέχουν
µια µεταβατική περίοδο πέντε ετών και για ενδεδειγµένους στην έκδοση και την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού.
λόγους. Το κράτος µέλος µπορεί να ανανεώνει την παρέκ-
κλιση αυτή ανά πενταετία για λόγους που συνδέονται µε το
νοµικό του σύστηµα. (18) Σύµφωνα µε τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου σχετικά µε

τη θέση της ∆ανίας που προσαρτάται στη συνθήκη για την
Ευρωπαϊκή 'Ενωση και τη συνθήκη για την ίδρυση της

(12) Ο παρών κανονισµός υπερέχει των διατάξεων που περιλαµβά- Ευρωπαϊκής Κοινότητας, το εν λόγω κράτος δεν συµµετέχει
νονται σε συµφωνίες ή διµερείς και πολυµερείς διακανο- στη θέσπιση του παρόντος κανονισµού, ο οποίος, κατά
νισµούς µε το ίδιο αντικείµενο που συνάπτονται από τα συνέπεια, δεν το δεσµεύει, ούτε και ισχύει έναντι αυτού,
κράτη µέλη, και ιδίως του πρωτοκόλλου που προσαρτάται
στη σύµβαση των Βρυξελλών, της 27ης Σεπτεµβρίου
1968 (1), και της σύµβασης της Χάγης, της 15ης Νοεµβρίου ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
1965, όσον αφορά τις σχέσεις µεταξύ των κρατών µελών
που αποτελούν συµβαλλόµενα µέρη. Ο κανονισµός δεν
εµποδίζει τη διατήρηση ή τη σύναψη από τα κράτη µέλη
συµφωνιών ή διακανονισµών, εφόσον συνάδουν µε τις διατά-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ιξεις του, µε σκοπό την επιτάχυνση ή την απλούστευση της
διαβίβασης των πράξεων.

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

(13) Τα δεδοµένα που διαβιβάζονται κατ' εφαρµογή του παρόντος
κανονισµού πρέπει να υπόκεινται σε καθεστώς προστασίας.

'Αρθρο 1Το θέµα αυτό εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας
95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβου-
λίου, της 24ης Οκτωβρίου 1994, για την προστασία των

Πεδίο εφαρµογήςφυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία
των δεδοµένων αυτών (2) και της οδηγίας 97/66/ΕΚ του

1. Ο παρών κανονισµός ισχύει σε αστικές και εµπορικέςΕυρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
υποθέσεις οσάκις µια δικαστική ή εξώδικη πράξη πρέπει να15ης ∆εκεµβρίου 1997, περί επεξεργασίας των δεδοµένων
διαβιβασθεί από ένα κράτος µέλος σε άλλο προκειµένου ναπροσωπικού χαρακτήρα και προστασίας της ιδιωτικής ζωής
επιδοθεί ή να κοινοποιηθεί.στον τηλεπικοινωνιακό τοµέα (3).

2. Ο παρών κανονισµός δεν εφαρµόζεται όταν η διεύθυνση του(1) Σύµβαση των Βρυξελλών, της 27ης Σεπτεµβρίου 1968, για τη διεθνή
παραλήπτη της πράξης είναι άγνωστη.δικαιοδοσία και την εκτέλεση των αποφάσεων σε αστικές και εµπορικές

υποθέσεις (EE L 299 της 31.12.1972, σ. 32· ενοποιηµένο κείµενο
στην EE C 27 της 26.1.1998, σ. 1).

(2) EE L 281 της 23.11.1995, σ. 31.
(3) EE L 24 της 30.1.1998, σ. 1. (4) EE L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ'Αρθρο 2

∆ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΥπηρεσίες διαβίβασης και παραλαβής

1. Κάθε κράτος µέλος ορίζει τους δηµόσιους λειτουργούς,
Τ µ ή µ α 1αρχές ή άλλα πρόσωπα, στο εξής «υπηρεσίες διαβίβασης» που είναι

αρµόδια για τη διαβίβαση των δικαστικών ή εξωδίκων πράξεων οι
οποίες πρέπει να επιδοθούν ή να κοινοποιηθούν σε άλλο κράτος ∆ιαβίβαση και επίδοση ή κοινοποίηση δικαστικών πρά-
µέλος. ξεων

2. Κάθε κράτος µέλος ορίζει τους δηµόσιους λειτουργούς,
'Αρθρο 4αρχές ή άλλα πρόσωπα, στο εξής «υπηρεσίες παραλαβής» που είναι

αρµόδια για την παραλαβή δικαστικών ή εξωδίκων πράξεων άλλου
κράτους µέλους.

∆ιαβίβαση πράξεων

3. Τα κράτη µέλη µπορούν να ορίσουν είτε µια υπηρεσία
1. Οι δικαστικές πράξεις διαβιβάζονται απευθείας και τοδιαβίβασης και µια υπηρεσία παραλαβής, είτε µια µόνον υπηρεσία
ταχύτερο δυνατό µεταξύ των υπηρεσιών που ορίζονται βάσει τουεπιφορτισµένη και µε τα δύο καθήκοντα. Τα οµοσπονδιακά κράτη,
άρθρου 2.τα κράτη µε πλείονα νοµικά συστήµατα ή τα κράτη µε αυτόνοµες

εδαφικές µονάδες δύνανται να ορίσουν περισσότερες υπηρεσίες. Ο
ορισµός αυτός ισχύει επί πέντε έτη, µε δυνατότητα ανανέωσης ανά

2. Η διαβίβαση πράξεων, αιτήσεων, επικυρώσεων, αποδεικτικώνπενταετία.
παραλαβής, βεβαιώσεων και λοιπών εγγράφων µεταξύ των υπηρε-
σιών διαβίβασης και των υπηρεσιών παραλαβής γίνεται µε οποιοδή-

4. Κάθε κράτος µέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή τις ακόλουθες ποτε κατάλληλο µέσο, εφόσον το περιεχόµενο της παραλαµβανόµε-
πληροφορίες: νης πράξης είναι αληθές και συµπίπτει απολύτως προς το περιεχό-

µενο της πράξης που διαβιβάσθηκε, και εφόσον όλες οι εµπεριεχό-
α) τις ονοµασίες και διευθύνσεις των υπηρεσιών παραλαβής που µενες πληροφορίες είναι ευανάγνωστες.

προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3·

3. Η διαβιβαζόµενη πράξη συνοδεύεται από αίτηση συντασσό-β) την κατά τόπο αρµοδιότητά τους·
µενη επί του εντύπου που προσαρτάται στο παράρτηµα. Το

γ) τα µέσα παραλαβής εγγράφων που έχουν στη διάθεσή τους έντυπο συµπληρώνεται στην επίσηµη γλώσσα του κράτους µέλους
παραλαβής ή, εφόσον οι επίσηµες γλώσσες του εν λόγω κράτους

και µέλους είναι πλείονες, στην επίσηµη ή σε µία από τις επίσηµες
γλώσσες του τόπου όπου πρόκειται να επιδοθεί ή να κοινοποιηθεί

δ) τις γλώσσες που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη συµπλή- η πράξη ή σε άλλη γλώσσα την οποία το κράτος µέλος παραλαβής
ρωση του εντύπου που προσαρτάται στο παράρτηµα. έχει δηλώσει ότι µπορεί να δεχθεί. Κάθε κράτος µέλος δηλώνει µία

ή περισσότερες επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης, εκτός
από τη δική του ή τις δικές του, στις οποίες δέχεται ναΤα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή κάθε µεταγενέστερη
συµπληρωθεί το έντυπο.µεταβολή αυτών των στοιχείων.

4. ∆εν απαιτείται βεβαίωση της γνησιότητας ή ανάλογη διατύ-'Αρθρο 3
πωση για τις διαβιβαζόµενες πράξεις και έγγραφα.

Κεντρική αρχή
5. 'Οταν η υπηρεσία διαβίβασης επιθυµεί την επιστροφή ενός
αντιγράφου της πράξεως συνοδευόµενου από τη βεβαίωση του

Κάθε κράτος µέλος ορίζει µια κεντρική αρχή αρµόδια να: άρθρου 10, αποστέλλει την προς επίδοση ή κοινοποίηση πράξη
εις διπλούν.α) παρέχει πληροφορίες στις υπηρεσίες διαβίβασης·

β) επιλύει τις δυσχέρειες που µπορεί να προκύψουν κατά τη
'Αρθρο 5διαβίβαση των προς επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων·

γ) διαβιβάζει, εκτάκτως, στην αρµόδια υπηρεσία παραλαβής Μετάφραση των πράξεωναίτηση επίδοσης ή κοινοποίησης, µετά από αίτηση της υπηρε-
σίας διαβίβασης.

1. Η υπηρεσία διαβίβασης στην οποία κατατίθεται η προς
διαβίβαση πράξη επισηµαίνει στον αιτούντα ότι ο παραλήπτηςΤα οµοσπονδιακά κράτη, τα κράτη µε πλείονα νοµικά συστήµατα

ή τα κράτη µε αυτόνοµες εδαφικές µονάδες δύνανται να ορίζουν µπορεί να αρνηθεί να παραλάβει την πράξη εφόσον δεν έχει
συνταχθεί σε µία από τις γλώσσες που ορίζει το άρθρο 8.περισσότερες κεντρικές αρχές.
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2. Ο αιτών επιβαρύνεται µε τυχόν έξοδα µετάφρασης πριν από 'Αρθρο 8
τη διαβίβαση της πράξης, υπό την επιφύλαξη µεταγενέστερης
απόφασης δικαστηρίου ή αρµόδιας αρχής, η οποία καταλογίζει τη 'Αρνηση παραλαβής της πράξης
δαπάνη σε άλλο πρόσωπο.

1. Η υπηρεσία παραλαβής ενηµερώνει τον παραλήπτη ότι
µπορεί να αρνηθεί την παραλαβή, εφόσον η πράξη που επιδίδεται'Αρθρο 6
ή κοινοποιείται δεν έχει συνταχθεί σε µια από τις ακόλουθες
γλώσσες:

Παραλαβή των πράξεων από την υπηρεσία παραλαβής
α) στην επίσηµη γλώσσα του κράτους µέλους παραλαβής ή, εάν

αυτό το κράτος έχει περισσότερες επίσηµες γλώσσες, στην
επίσηµη ή σε µία από τις επίσηµες γλώσσες του τόπου όπου1. Ευθύς ως της περιέλθει η πράξη, η υπηρεσία παραλαβής
πρόκειται να γίνει η επίδοση ή η κοινοποίηση,αποστέλλει το συντοµότερο, και οπωσδήποτε εντός επτά ηµερών

από την παραλαβή, αποδεικτικό παραλαβής στην υπηρεσία διαβί-
ήβασης µε το ταχύτερο µέσο και χρησιµοποιώντας το έντυπο που

προσαρτάται στο παράρτηµα.
β) σε γλώσσα του κράτους µέλους διαβίβασης την οποία ο

παραλήπτης κατανοεί.
2. Εάν η αίτηση επίδοσης ή κοινοποίησης δεν µπορεί να
εκτελεσθεί µε βάση τις διαβιβασθείσες πληροφορίες ή πράξεις, η 2. Εάν η υπηρεσία παραλαβής πληροφορηθεί ότι ο παραλήπτης
υπηρεσία παραλαβής επικοινωνεί µε το ταχύτερο µέσο µε την αρνείται να παραλάβει την πράξη σύµφωνα µε την παράγραφο 1,
υπηρεσία διαβίβασης, ζητώντας τα ελλείποντα στοιχεία ή πράξεις. ενηµερώνει αµέσως την υπηρεσία διαβίβασης, µέσω της έντυπης

βεβαίωσης που προβλέπεται στο άρθρο 10, και επιστρέφει την
αίτηση και τις πράξεις των οποίων ζητείται η µετάφραση.

3. Εάν είναι προφανές ότι η αίτηση επίδοσης ή κοινοποίησης
δεν εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος κανονισµού ή εάν
η µη τήρηση των απαιτούµενων τυπικών προϋποθέσεων καθιστά 'Αρθρο 9
αδύνατη την επίδοση ή την κοινοποίηση, η αίτηση και οι
διαβιβαζόµενες πράξεις επιστρέφονται, άµα τη παραλαβή τους, Ηµεροµηνία επίδοσης ή κοινοποίησηςστην υπηρεσία διαβίβασης, µαζί µε την έντυπη βεβαίωση επιστρο-
φής που προσαρτάται στο παράρτηµα.

1. Με την επιφύλαξη της εφαρµογής του άρθρου 8, η ηµεροµη-
νία της επίδοσης ή της κοινοποίησης µιας πράξης, κατ' εφαρµογή

4. Η υπηρεσία παραλαβής που παραλαµβάνει πράξη για την του άρθρου 7, είναι η ηµεροµηνία κατά την οποία η πράξη
επίδοση ή την κοινοποίηση της οποίας στερείται κατά τόπον επιδόθηκε ή κοινοποιήθηκε σύµφωνα µε το δίκαιο του κράτους
αρµοδιότητας διαβιβάζει την πράξη αυτή και τη σχετική αίτηση µέλους παραλαβής.
αυτού του κράτους µέλους, εφόσον η αίτηση πληροί τους όρους
του άρθρου 4 παράγραφος 3 και ενηµερώνει την υπηρεσία 2. 'Οταν όµως στα πλαίσια κινηθείσας ή εκκρεµούσας διαδικα-διαβίβασης διά του εντύπου που προσαρτάται στο παράρτηµα. Η σίας στο κράτος µέλος προέλευσης, µια πράξη πρέπει να επιδοθείκατά τόπον αρµόδια υπηρεσία παραλαβής ενηµερώνει την υπηρεσία ή να κοινοποιηθεί εντός τακτής προθεσµίας, λαµβάνεται υπόψηδιαβίβασης κατά την παραλαβή της πράξης, σύµφωνα µε τα για τον αιτούντα η ηµεροµηνία που καθορίζεται από το δίκαιο τουοριζόµενα στην παράγραφο 1. κράτους αυτού.

3. 'Ενα κράτος µέλος δύναται να παρεκκλίνει των'Αρθρο 7
παραγράφων 1 και 2, για µια µεταβατική περίοδο πέντε ετών και
για δέοντες λόγους.

Επίδοση ή κοινοποίηση των πράξεων
Το κράτος µέλος µπορεί να ανανεώνει την παρέκκλιση αυτή ανά
πενταετία, για λόγους που συνδέονται µε το νοµικό του σύστηµα.

1. Η υπηρεσία παραλαβής επιδίδει ή κοινοποιεί την πράξη ή Το κράτος µέλος ενηµερώνει την Επιτροπή για το περιεχόµενο
µεριµνά προς τούτο σύµφωνα είτε µε το δίκαιο του κράτους αυτής της παρέκκλισης και τους σχετικούς όρους.
µέλους παραλαβής, είτε µε τον ειδικό τύπο τον οποίο ζήτησε η
υπηρεσία διαβίβασης, εφόσον αυτός δεν αντιβαίνει στο δίκαιο του

'Αρθρο 10εν λόγω κράτους µέλους.

Βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης και αντίγραφο της επιδο-2. Οι ενέργειες που απαιτούνται για την επίδοση ή κοινοποίηση
θείσας ή κοινοποιηθείσας πράξηςολοκληρώνονται το συντοµότερο δυνατό. Εν πάση περιπτώσει, εάν

δεν καταστεί δυνατή η επίδοση και η κοινοποίηση εντός µηνός
από την παραλαβή, η υπηρεσία παραλαβής ειδοποιεί σχετικά 1. Αφού ολοκληρωθούν οι διατυπώσεις επίδοσης ή κοινοποίη-

σης, εκδίδεται σχετική βεβαίωση βάσει του εντύπου που προσαρτά-την υπηρεσία διαβίβασης µέσω της έντυπης βεβαίωσης που
προσαρτάται στο παράρτηµα, η οποία καταρτίζεται υπό τους ται στο παράρτηµα, η οποία αποστέλλεται στην υπηρεσία διαβί-

βασης µαζί µε αντίγραφο της οικείας πράξης, σε περίπτωσηόρους του άρθρου 10 παράγραφος 2. Η προθεσµία υπολογίζεται
σύµφωνα µε το δίκαιο του κράτους µέλους παραλαβής. εφαρµογής του άρθρου 4 παράγραφος 5.
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2. Η βεβαίωση συντάσσεται στην επίσηµη γλώσσα ή σε µία από 'Αρθρο 14
τις επίσηµες γλώσσες του κράτους µέλους προέλευσης ή σε άλλη
γλώσσα που το κράτος µέλος προέλευσης έχει δηλώσει ότι µπορεί Επίδοση ή κοινοποίηση ταχυδροµικώςνα δεχθεί. Κάθε κράτος µέλος δηλώνει την ή τις επίσηµες γλώσσες
της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης, εκτός από τη δική του ή τις δικές του,

1. Κάθε κράτος µέλος δύναται να επιδίδει ή να κοινοποιείτις οποίες µπορεί να δεχθεί για τη συµπλήρωση του εντύπου.
δικαστικές πράξεις απευθείας µε το ταχυδροµείο σε κατοίκους
άλλου κράτους µέλους.

'Αρθρο 11

2. Κάθε κράτος µέλος δύναται, κατά το άρθρο 23
παράγραφος 1, να καθορίσει τους όρους υπό τους οποίους µπορεί'Εξοδα επίδοσης ή κοινοποίησης
να δεχθεί την επίδοση ή την κοινοποίηση δικαστικών πράξεων µε
το ταχυδροµείο.

1. Για την επίδοση ή την κοινοποίηση δικαστικών πράξεων
προερχοµένων από άλλο κράτος µέλος δεν καταβάλλονται ούτε

'Αρθρο 15επιστρέφονται τέλη ή έξοδα για τις υπηρεσίες που προσέφερε το
κράτος µέλος παραλαβής.

Απευθείας αίτηση επίδοσης ή κοινοποίησης
2. Ο αιτών καταβάλλει ή επιστρέφει τα έξοδα που προκύπτουν
από: 1. Ο παρών κανονισµός δεν εµποδίζει τους έχοντες έννοµο

συµφέρον σε µια δίκη να επιδώσουν ή να κοινοποιήσουν απευθείας
α) την απασχόληση δηµόσιου λειτουργού ή αρµόδιου προσώπου τις δικαστικές πράξεις µέσω δικαστικών επιµελητών, υπαλλήλων ή

κατά το δίκαιο του κράτους µέλους παραλαβής· άλλων αρµοδίων προσώπων του κράτους µέλους παραλαβής.

β) τη χρήση ειδικού τύπου.
2. Κάθε κράτος µέλος δύναται να δηλώσει, κατά το άρθρο 23
παράγραφος 1, ότι αντιτίθεται στην επίδοση ή την κοινοποίηση
δικαστικών πράξεων στην επικράτειά του κατ' εφαρµογή της

Τ µ ή µ α 2 παραγράφου 1.

'Αλλοι τρόποι διαβίβασης και επίδοσης ή κοινοποίησης
δικαστικών πράξεων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΕΞΩ∆ΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ'Αρθρο 12

'Αρθρο 16∆ιαβίβαση διά της προξενικής ή διπλωµατικής οδού

∆ιαβίβασηΚάθε κράτος µέλος δύναται, σε εξαιρετικές περιστάσεις, να
χρησιµοποιεί την προξενική ή τη διπλωµατική οδό για τη διαβίβαση
δικαστικών πράξεων µε σκοπό την επίδοση ή την κοινοποίηση Οι εξώδικες πράξεις µπορούν να διαβιβασθούν σε άλλο κράτος
προς τις υπηρεσίες άλλου κράτους µέλους, οι οποίες ορίζονται µέλος προς επίδοση ή κοινοποίηση σύµφωνα µε τις διατάξεις του
κατ' εφαρµογή του άρθρου 1 ή του άρθρου 3. παρόντος κανονισµού.

'Αρθρο 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣΕπίδοση ή κοινοποίηση από διπλωµατικούς ή προξενικούς
υπαλλήλους

'Αρθρο 17
1. Κάθε κράτος µέλος δύναται να προβαίνει απευθείας και
χωρίς άσκηση πιέσεων, µέσω των διπλωµατικών ή προξενικών του

Λεπτοµέρειες εφαρµογήςυπαλλήλων, στην επίδοση ή στην κοινοποίηση δικαστικών πράξεων
σε πρόσωπα που διαµένουν στην επικράτεια άλλου κράτους

Τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµούµέλους.
όσον αφορά τα θέµατα που απαριθµούνται κατωτέρω θεσπίζονται
σύµφωνα µε τη διαδικασία της συµβουλευτικής επιτροπής που

2. Κάθε κράτος µέλος δύναται να δηλώσει, κατά το άρθρο 23 αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2:
παράγραφος 1, ότι αντιτάσσεται στην χρησιµοποίηση αυτής της
ευχέρειας στην επικράτειά του, εκτός εάν οι πράξεις πρόκειται να α) κατάρτιση και ετήσια ενηµέρωση ενός εγχειριδίου που περιλαµ-

βάνει τα στοιχεία που παρέχουν τα κράτη µέλη σύµφωνα µε τοεπιδοθούν ή να κοινοποιηθούν σε υπηκόους του κράτους µέλους
προέλευσης. άρθρο 2 παράγραφος 4·
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β) εκπόνηση γλωσσάριου, στις επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής 3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 δεν εµποδίζουν τον
δικαστή να διατάζει προσωρινά ή ασφαλιστικά µέτρα, σε περίπτωση'Ενωσης, περί των πράξεων που δύνανται να επιδίδονται ή να

κοινοποιούνται κατ' εφαρµογή του παρόντος κανονισµού· επείγουσας ανάγκης.

γ) ενηµέρωση ή τεχνικές τροποποιήσεις του εντύπου που προσαρ-
4. Εάν έπρεπε να διαβιβασθεί εισαγωγικό δίκης έγγραφο ήτάται στο παράρτηµα.
άλλη ισοδύναµη πράξη σε άλλο κράτος µέλος µε σκοπό την
επίδοση ή την κοινοποίηση σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος
κανονισµού, και εκδοθεί απόφαση κατά ερηµοδικήσαντος εναγοµέ-'Αρθρο 18
νου, ο δικαστής έχει την ευχέρεια να απαλλάξει τον εναγόµενο από
τα αποτελέσµατα της παρόδου της προθεσµίας για την άσκηση
ενδίκου µέσου κατά της απόφασης, εφόσον πληρούνται οι ακόλου-Επιτροπή
θες προϋποθέσεις:

1. Η Επιτροπή επικουρείται από συµβουλευτική επιτροπή. α) ο εναγόµενος, χωρίς υπαιτιότητά του, δεν έλαβε εγκαίρως
γνώση του εγγράφου, ώστε να αµυνθεί, ή δεν έλαβε γνώση της
απόφασης, ώστε να ασκήσει ένδικο µέσο·2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία της παρούσας παραγρά-

φου, εφαρµόζονται τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.
β) οι ισχυρισµοί του εναγοµένου δεν φαίνονται παντελώς αστή-

ρικτοι.
3. Η Επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

Η αίτηση απαλλαγής µπορεί να υποβληθεί µόνο µέσα σε εύλογο
χρονικό διάστηµα αφότου ο εναγόµενος έλαβε γνώση της απόφα-

'Αρθρο 19 σης.

Κατά το άρθρο 3 παράγραφος 1, κάθε κράτος µέλος έχει τηνΕρηµοδικία εναγοµένου
ευχέρεια να διευκρινίσει ότι αυτή η αίτηση είναι απαράδεκτη, εάν
υποβληθεί µετά την πάροδο ορισµένου διαστήµατος που θα

1. 'Οταν πρέπει να διαβιβασθεί εισαγωγικό δίκης έγγραφο ή ορίζεται στη γνωστοποίησή του, αλλά το οποίο σε καµία περίπτωση
άλλη ισοδύναµη πράξη σε άλλο κράτος µέλος µε σκοπό την δεν µπορεί να είναι µικρότερο του ενός έτους από την έκδοση της
επίδοση ή την κοινοποίηση βάσει του παρόντος κανονισµού και ο απόφασης.
εναγόµενος ερηµοδικήσει, ο δικαστής υποχρεούται να αναστείλει
την έκδοση απόφασης µέχρις ότου διαπιστωθεί:

5. Η παράγραφος 4 δεν εφαρµόζεται στις αποφάσεις που
αφορούν την ικανότητα δικαίου ή τη δικαιοπρακτική ικανότητα.α) ότι η πράξη επιδόθηκε ή κοινοποιήθηκε µε τον τρόπο που

ορίζει το δίκαιο του κράτους µέλους παραλαβής, όσον αφορά
την επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων στα πλαίσια διαδικασιών

'Αρθρο 20εντός του κράτους αυτού κατά προσώπων ευρισκοµένων στην
επικράτειά του, ή

Σχέση µε άλλες συµφωνίες ή διακανονισµούς στις οποίες
β) ότι η πράξη επεδόθη πράγµατι στον εναγόµενο ή στην συµµετέχουν τα κράτη µέλη

κατοικία του µε άλλο τρόπο, προβλεπόµενο από τον παρόντα
κανονισµό,

1. Για θέµατα εµπίπτοντα στο πεδίο εφαρµογής του, ο παρών
καθώς και ότι, και στη µία περίπτωση και στην άλλη, η επίδοση, η κανονισµός υπερισχύει τον διατάξεων που περιλαµβάνονται σε
κοινοποίηση ή η παράδοση έγιναν εγκαίρως, ώστε ο εναγόµενος διµερείς ή πολυµερείς ή διακανονισµούς που συνάπτονται από τα
να είναι σε θέση να αµυνθεί. κράτη µέλη, και κυρίως του άρθρου IV του πρωτοκόλλου της

σύµβασης των Βρυξελλών του 1968 και της σύµβασης της Χάγης,
της 15ης Νοεµβρίου 1965.2. Κατά το άρθρο 3 παράγραφος 1, κάθε κράτος µέλος έχει

την ευχέρεια να δηλώσει ότι οι δικαστές του, παρά τις διατάξεις
της παραγράφου 1, µπορούν να εκδώσουν απόφαση, ακόµα και 2. Ο παρών κανονισµός δεν εµποδίζει τα κράτη µέλη να
εάν δεν έχει παραληφθεί βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης ή διατηρούν ή να συνάπτουν επιµέρους συµφωνίες ή διακανονισµούς
παράδοσης, εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις: που συνάδουν µε τον παρόντα κανονισµό, προκειµένου να επιτα-

χύνεται ή να απλουστεύεται περαιτέρω η διαβίβαση των πράξεων.
α) η πράξη διαβιβάσθηκε µε έναν από τους τρόπους που

προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό·
3. Τα κράτη µέλη αποστέλλουν στην Επιτροπή:

β) από την ηµεροµηνία διαβίβασης της πράξης έχει παρέλθει
διάστηµα, το οποίο ο δικαστής αξιολογεί για κάθε περίπτωση α) αντίγραφο των συµφωνιών ή διακανονισµών που αναφέρονται
χωριστά και το οποίο ανέρχεται τουλάχιστον σε έξι µήνες· στην παράγραφο 2 και συνάπτουν µεταξύ τους, καθώς και το

σχέδιο αυτών των συµφωνιών ή διακανονισµών που προτί-
θενται να συνάψουν,γ) δεν έχει παραληφθεί καµία βεβαίωση, µολονότι έχει καταβληθεί

κάθε εύλογη προσπάθεια µέσω των αρµοδίων αρχών ή φορέων
του κράτους µέλους προορισµού. και
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β) κάθε καταγγελία ή τροποποίηση των εν λόγω συµφωνιών ή 4. Ο παρών κανονισµός δεν θίγει την εφαρµογή της οδηγίας
95/46/ΕΚ και της οδηγίας 97/66/ΕΚ.διακανονισµών.

'Αρθρο 23
'Αρθρο 21

∆ηµοσίευση
∆ικαστική αρωγή

1. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή τις πληροφο-
ρίες που αναφέρονται στα άρθρα 2, 3, 4, 9, 10, 13, 14, 15, στοΟ παρών κανονισµός δεν θίγει την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών
άρθρο 17 στοιχείο α) και στο άρθρο 19.µελών που είναι µέρη αυτών των συµβάσεων, του άρθρου 23 της

σύµβασης για την πολιτική δικονοµία, της 17ης Ιουλίου 1905,
2. Η Επιτροπή δηµοσιεύει στην Επίσηµη Εφηµερίδα τωντου άρθρου 24 της σύµβασης για την πολιτική δικονοµία, της
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της πληροφορίες που προαναφέρονται1ης Μαρτίου 1954, και του άρθρου 13 της σύµβασης για
στην παράγραφο 1.τη διευκόλυνση της διεθνούς πρόσβασης στη δικαιοσύνη, της

25ης Οκτωβρίου 1980.
'Αρθρο 24

'Αρθρο 22 Επανεξέταση

Το αργότερο την 1η Ιουνίου 2004, και ακολούθως ανά πενταετία,Προστασία των διαβιβαζόµενων πληροφοριών
η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίου, στο Συµβού-
λιο και στην Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή έκθεση σχετικά
µε την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού, µεριµνώντας κυρίως1. Οι πληροφορίες, και ειδικότερα τα δεδοµένα προσωπικού
για την αποτελεσµατικότητα των υπηρεσιών που ορίζονταιχαρακτήρα, που διαβιβάζονται βάσει του παρόντος κανονισµού
κατ' εφαρµογή του άρθρου 2, καθώς και για την πρακτική εφαρ-χρησιµοποιούνται από τις υπηρεσίες παραλαβής µόνο για το
µογή του άρθρου 3 στοιχείο γ) και του άρθρου 9. Η έκθεσησκοπό για τον οποίο διαβιβάσθηκαν.
αυτή συνοδεύεται, ενδεχοµένως, από προτάσεις µε σκοπό την
προσαρµογή του παρόντος κανονισµού στις εξελίξεις των συστη-

2. Οι υπηρεσίες παραλαβής διασφαλίζουν το απόρρητο των µάτων κοινοποίησης.
πληροφοριών αυτών, σύµφωνα µε το εθνικό τους δίκαιο.

'Αρθρο 25
3. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν θίγουν τις εθνικές διατάξεις που
επιτρέπουν στους ενδιαφερόµενους να ενηµερώνονται για τη 'Εναρξη ισχύος
χρησιµοποίηση πληροφοριών διαβιβαζόµενων κατ' εφαρµογή του
παρόντος κανονισµό. Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 31 Μαΐου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα στα κράτη
µέλη, σύµφωνα µε τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Βρυξέλλες, 29 Μαΐου 2000.

Για το Συµβούλιο

Πρόεδρος

A. COSTA
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙ∆ΟΣΗΣ 'Η ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

['Αρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1348/2000 του Συµβουλίου για την επίδοση και την κοινοποίηση στα κράτη
µέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εµπορικές υποθέσεις (1)]

Κωδικός αριθµός:

1. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΙΑΒΙΒΑΣΗΣ

1.1. 'Ονοµα:

1.2. ∆ιεύθυνση:

1.2.1. Οδός και αριθµός/ταχυδροµική θυρίδα:

1.2.2. Τόπος και ταχυδροµικός τοµέας:

1.2.3. Χώρα:

1.3. Τηλ.:

1.4. Φαξ (*):

1.5. Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (*):

2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

2.1. 'Ονοµα:

2.2. ∆ιεύθυνση:

2.2.1. Οδός και αριθµός/ταχυδροµική θυρίδα:

2.2.2. Τόπος και ταχυδροµικός τοµέας:

2.2.3. Χώρα:

2.3. Τηλ.:

2.4. Φαξ (*):

2.5. Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (*):

(1) EE L 160 της 30.6.2000, σ. 37.
(*) Το σηµείο αυτό είναι προαιρετικό.
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3. ΑΙΤΩΝ

3.1. Στοιχεία ταυτότητας:

3.2. ∆ιεύθυνση:

3.2.1. Οδός και αριθµός/ταχυδροµική θυρίδα:

3.2.2. Τόπος και ταχυδροµικός τοµέας:

3.2.3. Χώρα:

3.3. Τηλ. (*):

3.4. Φαξ (*):

3.5. Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (*):

4. ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ

4.1. Στοιχεία ταυτότητας:

4.2. ∆ιεύθυνση:

4.2.1. Οδός και αριθµός/ταχυδροµική θυρίδα:

4.2.2. Τόπος και ταχυδροµικός τοµέας:

4.2.3. Χώρα:

4.3. Τηλ. (*):

4.4. Φαξ (*):

4.5. Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (*):

4.6. Αριθµός δελτίου ταυτότητας ή κοινωνικής ασφάλισης ή αντίστοιχο στοιχείο/αριθµός οργάνωσης ή αντίστοιχο στοιχείο (*):

5. ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΠΙ∆ΟΣΗΣ 'Η ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

5.1. Σύµφωνα µε το δίκαιο του κράτους µέλους παραλαβής:

5.2. Σύµφωνα µε τον ακόλουθο ειδικό τύπο:

5.2.1. Αν η µέθοδος αυτή δεν συµβιβάζεται µε το δίκαιο του κράτους µέλους παραλαβής, τότε η επίδοση ή κοινοποίηση της πράξης (των πράξεων)
γίνεται σύµφωνα µε το δίκαιο αυτό:

5.2.1.1. ναι

5.2.1.2. όχι

(*) Το σηµείο αυτό είναι προαιρετικό.
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6. ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣ ΕΠΙ∆ΟΣΗ 'Η ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

α) 6.1. Φύση της πράξης

6.1.1. ∆ικαστική

6.1.1.1. κλήτευση

6.1.1.2. απόφαση

6.1.1.3. ένδικο µέσο

6.1.1.4. άλλη

6.1.2. Εξώδικη

β) 6.2. Ηµεροµηνία ή προθεσµία που ορίζεται στην πράξη (*):

γ) 6.3. Γλώσσα της πράξης:

6.3.1. πρωτότυπο D, EN, DK, ES, FIN, FR, GR, IT, NL, P, S, λοιπές:

6.3.2. µετάφραση (*) D, EN, DK, ES, FIN, FR, GR, IT, NL, P, S, λοιπές:

δ) 6.4. Αριθµός των συνηµµένων εγγράφων:

7. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΝΟΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΝΟ∆ΕΥΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙ∆ΟΣΗΣ 'Η ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ (άρθρο 4 παράγραφος
5 του κανονισµού)

7.1. Ναι (σ' αυτήν την περίπτωση, να αποστείλετε δύο αντίγραφα της πράξης που πρόκειται να επιδοθεί ή να κοινοποιηθεί)

7.2. 'Οχι

1. Βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 2 του κανονισµού, πρέπει να προβείτε σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την επίδοση ή την
κοινοποίηση της πράξης το συντοµότερο δυνατό. Εν πάση περιπτώσει, αν δεν µπορείτε να επιδώσετε ή να κοινοποιήσετε την πράξη µέσα σε
ένα µήνα από την παραλαβή της, πρέπει να ενηµερώσετε την παρούσα υπηρεσία µε τη βεβαίωση του σηµείου 13.

2. Αν δεν µπορείτε να επιδώσετε ή να κοινοποιήσετε την πράξη µε βάση τις διαβιβαζόµενες πληροφορίες ή πράξεις, οφείλετε, βάσει του άρθρου
6 παράγραφος 2 του κανονισµού, να έρθετε σε επαφή µε την παρούσα υπηρεσία µε το ταχύτερο δυνατό µέσο, ώστε να σας αποσταλούν οι
πληροφορίες ή οι πράξεις που λείπουν.

(Τόπος):

(Ηµεροµηνία):

Υπογραφή ή/και σφραγίδα:

(*) Το σηµείο αυτό είναι προαιρετικό.
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Αριθµός πρωτοκόλλου της υπηρεσίας παραλαβής:

ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

['Αρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1348/2000]

Το παρόν αποδεικτικό πρέπει να αποσταλεί µε το ταχύτερο δυνατό µέσο διαβίβασης το συντοµότερο δυνατό µετά την παραλαβή της πράξης,
και πάντως εντός επτά ηµερών από την παραλαβή.

8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ:

(Τόπος):

(Ηµεροµηνία):

Υπογραφή ή/και σφραγίδα:
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

['Αρθρο 6 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1348/2000]

Η αίτηση και η πράξη πρέπει να επιστραφούν άµα τη παραλαβή.

9. ΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ:

9.1. Η αίτηση καταφανώς εκφεύγει του πεδίου εφαρµογής του κανονισµού:

9.1.1. η πράξη δεν είναι αστική ή εµπορική

9.1.2. η αίτηση για επίδοση ή κοινοποίηση δεν γίνεται µεταξύ κρατών µελών

9.2. Επειδή δεν έχουν τηρηθεί οι απαιτούµενες τυπικές προϋποθέσεις, η επίδοση ή κοινοποίηση δεν είναι δυνατή:

9.2.1. η πράξη δεν είναι ευανάγνωστη

9.2.2. η γλώσσα που χρησιµοποιείται για τη συµπλήρωση των εντύπων είναι εσφαλµένη

9.2.3. η παραληφθείσα πράξη δεν είναι πιστό και ακριβές αντίγραφο

9.2.4. άλλοι λόγοι (παρακαλούµε διευκρινίσατε):

9.3. Η µέθοδος της επίδοσης ή κοινοποίησης δεν συµβιβάζεται µε το δίκαιο αυτού του κράτους µέλους (άρθρο 7 παράγραφος 1 του κανονισµού)

(Τόπος):

(Ηµεροµηνία):

Υπογραφή ή/και σφραγίδα:
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΑ∆ΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟ ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

['Αρθρο 6 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1348/2000]

Η αίτηση και η πράξη διαβιβάστηκαν στην ακόλουθη υπηρεσία παραλαβής, η οποία έχει κατά τόπο αρµοδιότητα, για την επίδοση ή την
κοινοποίηση.

10.1. 'Ονοµα:

10.2. ∆ιεύθυνση:

10.2.1. Οδός και αριθµός/ταχυδροµική θυρίδα:

10.2.2. Τόπος και ταχυδροµικός τοµέας:

10.2.3. Χώρα:

10.3. Τηλ.:

10.4. Φαξ (*):

10.5. Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (*):

(Τόπος):

(Ηµεροµηνία):

Υπογραφή ή/και σφραγίδα:

(*) Το σηµείο αυτό είναι προαιρετικό.
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Αριθµός πρωτοκόλλου της αρµόδιας υπηρεσίας παραλαβής:

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΙΑΒΙΒΑΣΗΣ

['Αρθρο 6 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1348/2000]

Η βεβαίωση αυτή πρέπει να αποσταλεί µε το ταχύτερο δυνατό µέσο διαβίβασης το συντοµότερο δυνατό από την παραλαβή της πράξης και
οπωσδήποτε εντός επτά ηµερών από την παραλαβή.

11. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ:

(Τόπος):

(Ηµεροµηνία):

Υπογραφή ή/και σφραγίδα:
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙ∆ΟΣΗΣ 'Η ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 'Η ΜΗ ΕΠΙ∆ΟΣΗΣ 'Η ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

['Αρθρο 10 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1348/2000]

Η επίδοση ή κοινοποίηση πρέπει να πραγµατοποιηθεί το συντοµότερο δυνατό. Εν πάση περιπτώσει, αν δεν είναι δυνατό να επιδοθεί ή
κοινοποιηθεί η πράξη εντός µηνός από την παραλαβή, η υπηρεσία παραλαβής ειδοποιεί την υπηρεσία διαβίβασης (σύµφωνα µε το άρθρο 7
παράγραφος 2 του κανονισµού).

12. ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙ∆ΟΣΗΣ 'Η ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

α) 12.1. Ηµεροµηνία και διεύθυνση της επίδοσης ή της κοινοποίησης:

β) 12.2. Η πράξη:

Α) 12.2.1. επιδόθηκε ή κοινοποιήθηκε σύµφωνα µε το δίκαιο του κράτους µέλους προορισµού συγκεκριµένα.

12.2.1.1. εγχειρίστηκε:

12.2.1.1.1. στον παραλήπτη αυτοπροσώπως

12.2.1.1.2. σε άλλο πρόσωπο

12.2.1.1.2.1. Ονοµατεπώνυµο:

12.2.1.1.2.2. ∆ιεύθυνση

12.2.1.1.2.2.1. Οδός και αριθµός/ταχυδροµική θυρίδα:

12.2.1.1.2.2.2. Τόπος και ταχυδροµικός τοµέας:

12.2.1.1.2.2.3. Χώρα:

12.2.1.1.2.3. Σχέση µε τον παραλήπτη:

οικογένεια υπάλληλος άλλα πρόσωπα

12.2.1.1.3. στην κατοικία του παραλήπτη

12.2.1.2. κοινοποιήθηκε µέσω ταχυδροµείου

12.2.1.2.1. χωρίς αποδεικτικό παραλαβής

12.2.1.2.2. µαζί µε το συνηµµένο αποδεικτικό παραλαβής

12.2.1.2.2.1. του παραλήπτη

12.2.1.2.2.2. άλλου προσώπου

12.2.1.2.2.2.1. Ονοµατεπώνυµο:

12.2.1.2.2.2.2. ∆ιεύθυνση:

12.2.1.2.2.2.2.1. Οδός και αριθµός/ταχυδροµική θυρίδα:
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12.2.1.2.2.2.2.2. Τόπος και ταχυδροµικός τοµέας:

12.2.1.2.2.2.2.3. Χώρα:

12.2.1.2.2.2.3. Σχέση µε τον παραλήπτη:

οικογένεια υπάλληλος άλλα πρόσωπα

12.2.1.3. άλλη µέθοδος (παρακαλείσθε να προσδιορίσετε µε ποιο τρόπο):

Β) 12.2.2. επιδόθηκε ή κοινοποιήθηκε σύµφωνα µε την ακόλουθη ειδική µέθοδο (αναφέρατε παρακαλούµε µε ποιο τρόπο):

γ) 12.3. Ο παραλήπτης της πράξης ενηµερώθηκε (γραπτά) (προφορικά) ότι µπορεί να αρνηθεί να την παραλάβει, εάν δεν έχει συνταχθεί σε επίσηµη
γλώσσα του κράτους µέλους επίδοσης ή κοινοποίησης ή σε επίσηµη γλώσσα του κράτους διαβίβασης την οποία κατανοεί.

13. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 7 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η επίδοση ή κοινοποίηση δεν κατέστη δυνατή εντός µηνός από την παραλαβή.

14. ΑΡΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Ο παραλήπτης αρνήθηκε να παραλάβει την πράξη λόγω της γλώσσας που χρησιµοποιήθηκε. Η πράξη επισυνάπτεται στην παρούσα βεβαίωση.

15. ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΜΗ ΕΠΙ∆ΟΣΗΣ 'Η ΜΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

15.1. 'Αγνωστη διεύθυνση

15.2. Ο παραλήπτης δεν ανευρίσκεται

15.3. Η πράξη δεν µπορούσε να επιδοθεί ή να κοινοποιηθεί πριν από την ηµεροµηνία ή εντός της προθεσµίας που ορίζεται στο σηµείο 6.2 του
παραρτήµατος Ι

15.4. 'Αλλοι λόγοι (παρακαλούµε διευκρινίσατε):

Η πράξη επισυνάπτεται στην παρούσα βεβαίωση.

(Τόπος):

(Ηµεροµηνία):

Υπογραφή ή/και σφραγίδα:
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Διεξαγωγή αποδείξεων

GOTTFRIED MUSGER

Σπουδές

1983-1987 Σπουδές νοµικής στο Πανεπιστήµιο τoυ Γκρατς
1988-1989 Σπουδές ευρωπαϊκού δικαίου στο Πανεπιστήµιο του 

Σααρµπρύκεν
1990-1992 Διδακτορικές σπουδές νοµικής στο Πανεπιστήµιο του Γκρατς 

Διδακτορική διατριβή µε θέµα «Η διασυνοριακή περιβαλλοντική 
µόλυνση στο διεθνές ιδιωτικό δίκαιο»

Επαγγελµατική δραστηριότητα

1986-1988 Επιστηµονικός συνεργάτης στο Institut für Bürgerliches Recht 
του  Πανεπιστηµίου του Γκρατς

1988-1989 Επιστηµονικός συνεργάτης στην έδρα συγκριτικού, ευρωπαϊκού 
και οικονοµικού δικαίου στο Πανεπιστήµιο του Σααρµπρύκεν

1989-1992 Πανεπιστηµιακός βοηθός στο Institut für Bürgerliches Recht του 
Πανεπιστηµίου του Γκρατς

1992-1995 Ασκούµενος και υποψήφιος δικαστικός λειτουργός στην 
περιφέρεια του Oberlandesgericht Graz

1995-2001 Δικαστής στο Bezirkgericht für Zivilrechtssachen Graz και στο Be-
zirkgericht Stainz

2001-2002 Δικαστής στο Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz
Από το 2003 Δικαστής στο Oberlandesgericht Graz (µέλος πολιτικού τµήµατος 

του δικαστηρίου)
Από το 1997 Πέραν της ιδιότητας του δικαστή, έχει συνεργαστεί σε προ-

γράµµατα του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Αυστρίας στον το- 
µέα του διεθνούς αστικού δικονοµικού δικαίου, και µάλιστα έχει 
συµµετάσχει σε οµάδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (επιτροπή 
θεµάτων αστικού δικαίου) και στη συνδιάσκεψη διεθνούς 
ιδιωτικού δικαίου στη Χάγη
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 Διεξαγωγή αποδείξεων

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συµβουλίου της 28ης Μαΐου 
2001 για τη συνεργασία µεταξύ των δικαστηρίων των κρατών µελών 
κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εµπορικές υποθέσεις

1. Γενικά

1.1. Σκοπός του κανονισµού

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1206/01 του Συµβουλίου της 28ης Μαΐου 2001 για τη 
συνεργασία µεταξύ των δικαστηρίων των κρατών µελών κατά τη διεξαγωγή 
αποδείξεων σε αστικές ή εµπορικές υποθέσεις (1) βασίζεται σε πρωτοβουλία της 
Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας (2). Με την πρωτοβουλία αυτή 
γινόταν απλώς µια αρχική απόπειρα εκσυγχρονισµού των διατάξεων της 
σύµβασης της Χάγης της 18ης Μαρτίου 1970 (3) διά την λήψιν µαρτυρικών 
αποδείξεων εν τη αλλοδαπή εις αστικάς και εµπορικάς υποθέσεις. Το 
σκοπούµενο ήταν ιδίως η καθιέρωση ενιαίων εντύπων και η παροχή 
εκτεταµένης δυνατότητας απευθείας επικοινωνίας µεταξύ δικαστηρίων, µε 
σκοπό να αποφεύγεται η ανάµειξη κεντρικών υπηρεσιών διαβίβασης και 
παραλαβής, η οποία στην πράξη είναι αιτία καθυστερήσεων. Κατά τα άλλα 
πάντως υπήρχε η πρόθεση να διατηρηθεί η παραδοσιακή µορφή διεξαγωγής 
αποδείξεων διά της δικαστικής συνδροµής: η διεξαγωγή αποδείξεων θα 
ελάµβανε χώραν κατόπιν αιτήµατος του δικαστηρίου, για τη διαδικασία του 
οποίου συλλέγονται οι αποδείξεις (αιτούν δικαστήριο), µέσω δικαστηρίου του 
κράτους στο οποίο πρόκειται να συλλεγούν οι αποδείξεις (δικαστήριο 
εκτελέσεως). Το δικαστήριο εκτελέσεως θα εφάρµοζε εν προκειµένω το οικείο 
δικονοµικό δίκαιο. Το αιτούν δικαστήριο θα είχε µεν το δικαίωµα να 
παρίσταται στη διαδικασία αποδείξεων µέσω εντεταλµένου, πλην όµως δεν 
προβλεπόταν αυτοτελής διεξαγωγή αποδείξεων στην αλλοδαπή.

Στο οριστικό κείµενο του κανονισµού, η παραδοσιακή αυτή µορφή διατηρείται 
ως µια εκ των δυνατοτήτων (άρθρα 4 ώς 16). Πέραν όµως αυτού, παρέχεται στα 
δικαστήρια των κρατών µελών (4) η δυνατότητα να προβαίνουν, κατά τα 
οριζόµενα στο οικείο δικονοµικό δίκαιο, σε απευθείας διεξαγωγή αποδείξεων 
σε άλλα κράτη µέλη (άρθρο 17). Αυτό ακριβώς συνιστά —µε διάφορες 
απλοποιήσεις της παραδοσιακής διεξαγωγής αποδείξεων— την καθαυτό 
πρόοδο του κανονισµού έναντι των µέχρι τώρα ισχυουσών διεθνών 
συµβατικών πηγών δικαίου. Ώς τώρα, η απευθείας διεξαγωγή αποδείξεων 
προσέκρουε κατά κανόνα σε ενδοιασµούς των ενδιαφεροµένων κρατών όσον 
αφορά τα κυριαρχικά τους δικαιώµατα.

(1) ΕΕ L 174 της 27.6.2001, σ. 1. Οι 
παραποµπές σε άρθρα δίχως άλλη 

αναφορά σε νοµικές πηγές 
αφορούν τον εν προκειµένω 

κανονισµό.
(2) ΕΕ C 314 της 3.11.2000, σ. 2.
(3) Μέρη της εν λόγω σύµβασης 

είναι όλα τα κράτη µέλη πλην της 
Αυστρίας, του Βελγίου, της 
Ελλάδας και της Ιρλανδίας.

(4) Για τους σκοπούς του 
κανονισµού, η ∆ανία δεν θεωρείται 

κράτος µέλος, εξαιτίας της 
ιδιαίτερης θέσης της στον τοµέα 

της συνεργασίας σε αστικές 
υποθέσεις (άρθρο 1 παράγραφος 
3). Σε ό,τι συνεπώς αφορά το εν 

λόγω κράτος, εφαρµόζονται προς 
το παρόν οι υφιστάµενες διεθνείς 

συνθήκες.
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 Διεξαγωγή αποδείξεων

1.2. Γενικές διατάξεις

1.2.1. Πεδίο εφαρµογής

Κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 1 παράγραφος 1, ο κανονισµός εφαρµόζεται σε 
αστικές ή εµπορικές υποθέσεις. Η έννοια αυτή δεν ορίζεται περαιτέρω. Για την 
ερµηνεία παραπέµπεται στη νοµολογία του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου σχετικά 
µε το άρθρο 1 παράγραφος 1 της σύµβασης των Βρυξελλών (5), νοµολογία που 
δεν επιτρέπει προσφυγή στο εφαρµοστέο ουσιαστικό ή διαδικαστικό δίκαιο· η 
έννοια αυτή πρέπει µάλλον να ορίζεται αυτοτελώς (6). Tο πεδίο εφαρµογής 
του κανονισµού ασφαλώς δεν συµπίπτει µε το πεδίο εφαρµογής της σύµβασης 
των Βρυξελλών ή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 44/2001 που την αντικαθιστά 
(κανονισµός «Βρυξέλλες Ι») (7), αλλά αντιθέτως συµπεριλαµβάνει —εφόσον 
πρόκειται για αστική ή εµπορική υπόθεση— και εκείνα τα ζητήµατα τα οποία 
εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής αυτών των νοµοθετικών πράξεων 
δυνάµει του οικείου άρθρου 1 παράγραφος 2.

Επειδή ο κανονισµός δεν διαφοροποιεί µεταξύ κατ’ ιδίαν διαδικασιών, δεν 
εφαρµόζεται µόνον στην (επίδικη) αστική υπόθεση, αλλά και σε άλλες αστικές 
διαδικασίες, όπως λ.χ. στη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (εξωδι-
καστική διαδικασία) και σε διαδικασίες αφερεγγυότητας.

Οι ρυθµίσεις του κανονισµού εφαρµόζονται, βάσει του άρθρου 1 παράγραφος 
1, µόνο στην περίπτωση που ένα δικαστήριο (κράτους µέλους) παραγγέλλει, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της εθνικής του νοµοθεσίας, τη διεξαγωγή 
αποδείξεων διά της δικαστικής συνδροµής ή στην περίπτωση που παραγγέλλει 
την απευθείας διεξαγωγή αποδείξεων. Συνεπώς, οι αιτήσεις διαδίκων, 
διαιτητικών δικαστηρίων ή αρχών οι οποίες δεν είναι δικαιοδοτικές 
αποκλείονται. Περαιτέρω η εν λόγω διάταξη καθιστά σαφές ότι ο κανονισµός 
δεν παρεµβαίνει στο δικονοµικό δίκαιο του κράτους του αιτούντος 
δικαστηρίου. ∆ιότι η απόφαση για την υποβολή ή µη συγκεκριµένης αίτησης 
µόνο σύµφωνα µε αυτό το δίκαιο λαµβάνεται. Ως εκ τούτου, δεν συνάγεται 
από τον κανονισµό ότι τώρα πλέον τα δικαστήρια όλων των κρατών µελών 
είναι αρµόδια να διενεργούν απευθείας διεξαγωγή αποδείξεων στην 
αλλοδαπή, ανεξάρτητα από τις διατάξεις του οικείου δικονοµικού δικαίου 
(άρθρο 17), ή να συµµετέχουν σε µια παραδοσιακή διεξαγωγή αποδείξεων 
στην αλλοδαπή (άρθρο 12). Επ’ αυτού εξακολουθεί να κρίνει καταρχάς το 
δίκαιο του αιτούντος δικαστηρίου. Ο κανονισµός αφορά µόνον τις περαιτέρω 
ενέργειες, ήτοι τη διαβίβαση και εκτέλεση της παραγγελίας.

Σύµφωνα µε το άρθρο 1 παράγραφος 2, δεν επιτρέπεται η παραγγελία εάν οι 
αποδείξεις δεν προορίζονται να χρησιµοποιηθούν σε δικαστικές υποθέσεις που 
έχουν ήδη αρχίσει να εκδικάζονται ή πρόκειται να εκδικαστούν. Η διάταξη αυτή 
όπως διατυπώνεται δίνει λαβή σε παρανοήσεις. Η δικαστική παραγγελία —µόνον 
περί αυτής διαλαµβάνει ο κανονισµός— προϋποθέτει σε κάθε περίπτωση µια ήδη 

(5) Τελευταία παγιωµένη µορφή: 
ΕΕ C 27 της 26.1.1998, σ. 1.
(6) Πρβλ. αποφάσεις στις 
υποθέσεις 29/76, LTU κατά 
Eurocontrol, Συλλογή 1976,  
σ. 1541· 814/79, Κάτω Χώρες  
κατά Rüffer, Συλλογή 1980,  
σ. 3807· και C-172/91, Sonntag 
κατά Waidmann, Συλλογή 1993,  
σ. Ι-1963. 
(7) ΕΕ L 12 της 16.1.2001, σ. 1.
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αρξάµενη δικαστική διαδικασία (εν ευρεία εννοία). Κάτι άλλο καθιστά σαφές το 
άρθρο 1 παράγραφος 1: δεν είναι υποχρεωτικό να εκκρεµεί διαδικασία κατ’ 
ουσίαν (φερ’ ειπείν αστική δίκη)· αρκεί µόνο λ.χ. µια δικαστική διαδικασία 
διασφάλισης αποδείξεων για διαδικασία που θα αρχίσει κατ’ ουσίαν αργότερα 
για την ίδια υπόθεση. Άρα, λοιπόν, σύµφωνα µε τον κανονισµό παραγγελίες 
µπορούν να υποβάλλονται ακόµα και κατά τη διαδικασία διασφάλισης 
αποδείξεων. ∆εν επιτρέπεται µόνο παραγγελία που δεν υπηρετεί τη συλλογή 
αποδείξεων για κύρια διαδικασία (που ήδη εκκρεµεί ή θα αρχίσει).

1.2.2. Επικοινωνία µεταξύ δικαστηρίων, κεντρικά όργανα

Το άρθρο 2 περιέχει ένα βασικό σηµείο για την ταχύτερη διεξαγωγή απο-
δείξεων διά της παραδοσιακής οδού. Ούτως, οι αιτήσεις δεν αποστέλλονται 
µέσω κεντρικών οργάνων, αλλά απευθείας από δικαστήριο σε δικαστήριο. Τα 
δικαστήρια τα αρµόδια για τη διεξαγωγή αποδείξεων κοινοποιούνται από τα 
κράτη µέλη µαζί µε την κατά τόπον αρµοδιότητά τους (άρθρο 2 παράγραφος 
2), περιλαµβάνονται δε από την Επιτροπή σε εγχειρίδιο (άρθρο 19).

Λόγω της διατύπωσής του, το άρθρο 2 εφαρµόζεται µόνο σε παραδοσιακές 
αιτήσεις δικαστικής συνδροµής. Ωστόσο, η διάταξη αυτή θα πρέπει να 
εφαρµόζεται επίσης και όταν κατά την απευθείας διεξαγωγή αποδείξεων στην 
αλλοδαπή προκύπτει η ανάγκη επαφής µε δικαστήριο ορισθέν από την αρµόδια 
αρχή του κράτους εκτελέσεως (άρθρο 17 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο).

Τα κεντρικά όργανα (8) τα οριζόµενα δυνάµει του άρθρου 3 παράγραφος 1 
έχουν περιορισµένα καθήκοντα. Κατά πρώτον λόγον, παρέχουν πληροφορίες 
στα δικαστήρια και αναζητούν λύσεις στην περίπτωση που µια παραγγελία 
παρουσιάζει δυσκολίες. Αρµόδια για την προώθηση παραγγελιών είναι τα 
όργανα αυτά µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, δηλαδή εάν επί παραδείγµατι 
το εγχειρίδιο της Επιτροπής δεν παρέχει στοιχεία περί αρµοδίου δικαστηρίου. 
Πέραν αυτού, τα κράτη µέλη µπορούν να αναθέτουν στα κεντρικά όργανα τη 
διεκπεραίωση παραγγελιών για την έγκριση απευθείας διεξαγωγής απο-
δείξεων. Υπάρχει πάντως και η δυνατότητα να ανατίθεται αυτή η τελευταία 
αρµοδιότητα σε άλλες αρχές (ενδεχοµένως και σε δικαστήρια).

1.2.3. Γλωσσικό καθεστώς και µέσα διαβίβασης

Το άρθρο 5 ρυθµίζει το θέµα της γλώσσας στην οποία πρέπει να συντάσσονται 
οι παραγγελίες και οι κοινοποιήσεις σύµφωνα µε τον κανονισµό. Μολονότι 
απαντάται στο τµήµα 1 του κεφαλαίου ΙΙ (διαβίβαση της παραγγελίας), η 
διάταξη αυτή έχει ευρύ πεδίο εφαρµογής. ∆εν εφαρµόζεται µόνο σε 
παραγγελίες για παραδοσιακή διεξαγωγή αποδείξεων, αλλά και σε όλες τις 
συναφείς µε αυτήν κοινοποιήσεις (άρθρα 7 επ.), σε παραγγελίες για την 

(8) Τα οµοσπονδιακά κράτη, τα 
κράτη µε πλείονα δικαιοδοτικά 

συστήµατα ή τα κράτη µε 
αυτόνοµους φορείς τοπικής 

αυτοδιοίκησης µπορούν να ορίζουν 
πολλά κεντρικά όργανα (άρθρο 3 

παράγραφος 2).
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έγκριση διεξαγωγής αποδείξεων απευθείας (άρθρο 17) και σε όλες τις 
κοινοποιήσεις τις σχετικές µε τα έξοδα της διαδικασίας (άρθρο 18). Η εν λόγω 
διάταξη θα µπορεί να εφαρµόζεται και στην τυχόν απαραίτητη επικοινωνία µε 
κεντρικά όργανα.

Η επιλογή της γλώσσας σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση είναι αρµοδιότητα 
του δικαστηρίου που συντάσσει την παραγγελία ή την κοινοποίηση. Υπάρχουν 
εν προκειµένω δύο δυνατότητες: αφενός µπορεί να χρησιµοποιείται η επίσηµη 
γλώσσα του δικαστηρίου εκτελέσεως. Εάν στη χώρα του εν λόγω δικαστηρίου 
οι επίσηµες γλώσσες είναι πολλές, χρησιµοποιείται η γλώσσα του τόπου της 
αιτούµενης διεξαγωγής αποδείξεων. Αφετέρου κάθε κράτος µέλος οφείλει να 
κοινοποιεί µία τουλάχιστον επίσηµη γλώσσα των θεσµικών οργάνων της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, εκτός της δικής του ή των δικών του, στην οποία 
επιτρέπει να συντάσσονται τα έντυπα. Αυτές πάλι οι γλώσσες περιλαµβάνονται 
στο εγχειρίδιο της Επιτροπής (άρθρα 19 και 22).

Το δικαστήριο εκτελέσεως (ή το κεντρικό όργανο προς ο η αίτηση για 
απευθείας διεξαγωγή αποδείξεων σύµφωνα µε το άρθρο 17) δεν προδικάζει 
την επιλογή γλώσσας στην οποία προβαίνει το αιτούν δικαστήριο. Ακόµη και 
όταν η παραγγελία συντάσσεται σε άλλη (επιτρεπόµενη) γλώσσα, οι 
απαντήσεις µπορούν πάντοτε να δίδονται στην οικεία επίσηµη γλώσσα.

Στην πράξη αυτό συνεπάγεται το εξής: εάν φερ’ ειπείν η Γερµανία επιτρέψει 
δυνάµει του άρθρου 5 τα αγγλικά ως δεύτερη γλώσσα, οι παραγγελίες προς 
γερµανικά δικαστήρια (ή προς το όργανο προς ο η αίτηση σύµφωνα µε το 
άρθρο 17) µπορούν να συντάσσονται στα αγγλικά ή τα γερµανικά. Το 
δικαστήριο εκτελέσεως (ή το όργανο προς ο η αίτηση σύµφωνα µε το άρθρο 
17) µπορεί να συντάσσει τις κοινοποιήσεις και τα λοιπά του διεκπεραιωτικά 
έγγραφα και πάλι στα γερµανικά ή τα αγγλικά. ∆εν υπάρχει καµία υποχρέωση 
να χρησιµοποιηθεί η γλώσσα στην οποία έχει συνταχθεί η παραγγελία.

Μια δεύτερη γλωσσική ρύθµιση βρίσκεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3. 
Σύµφωνα µε αυτήν, τα έγγραφα που επισυνάπτονται στην παραγγελία πρέπει 
να µεταφράζονται στη γλώσσα της εν λόγω παραγγελίας. Όµως, το θέµα της 
γλώσσας στην οποία θα πρέπει να συντάσσονται τα έγγραφα εκτέλεσης της 
διεξαγωγής αποδείξεων (π.χ. πρωτόκολλα για την εξέταση µαρτύρων ή 
πραγµατογνωµοσύνες που αποκτώνται διά της δικαστικής συνδροµής) δεν 
ρυθµίζεται. Ο κανονισµός θεωρεί προφανώς δεδοµένο ότι κατά κανόνα θα 
χρησιµοποιείται η επίσηµη γλώσσα του κράτους εκτελέσεως, και µάλιστα 
ακόµη και όταν η κοινοποίηση για την εκτέλεση της διεξαγωγής αποδείξεων 
(έντυπο Η) διαβιβάζεται σε άλλη εγκεκριµένη γλώσσα. Το αιτούν δικαστήριο 
θα µπορεί πάντως να ζητεί τη σύνταξη των εγγράφων σε άλλη γλώσσα, 
πράγµα που µάλλον συνιστά ειδικό τύπο διεξαγωγής αποδείξεων κατά την 
έννοια του άρθρου 10 παράγραφος 3.
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2. Διεξαγωγή αποδείξεων  
διά της δικαστικής συνδροµής

2.1. Βασικές αρχές

Η διεξαγωγή αποδείξεων διά της δικαστικής συνδροµής εισάγεται µε 
παραγγελία κατά την έννοια του άρθρου 4. Μόνο αρµόδιο να αποφασίσει εάν 
θα παραγγελθεί µια τέτοια διεξαγωγή αποδείξεων, και µε ποιον τρόπο, είναι το 
αιτούν δικαστήριο σύµφωνα µε την οικεία δικονοµία.

Το δικαστήριο εκτελέσεως εκτελεί κατ’ αρχήν την παραγγελία σύµφωνα µε 
την οικεία νοµοθεσία (άρθρο 10 παράγραφος 2). Υπάρχουν πάντως εξαιρέσεις 
από αυτόν τον κανόνα: το αιτούν δικαστήριο µπορεί φερ’ ειπείν να ζητήσει την 
εκτέλεση της παραγγελίας κατά έναν ειδικό τύπο που προβλέπεται από το 
οικείο δίκαιο (άρθρο 10 παράγραφος 3). Πέραν τούτου, ο κανονισµός 
περιλαµβάνει και ειδικές ρυθµίσεις για την εκτέλεση της διεξαγωγής 
αποδείξεων, και δη όσον αφορά τη χρησιµοποίηση τηλεπικοινωνιακών 
τεχνολογιών (άρθρο 10 παράγραφος 4), την παρουσία ή τη συµµετοχή 
διαδίκων (άρθρο 11) και την παρουσία ή τη συµµετοχή εντεταλµένων του 
αιτούντος δικαστηρίου (άρθρο 12).

Οι αποκλίσεις από την αρχή του άρθρου 10 παράγραφος 2 υπόκεινται σε διττό 
περιορισµό. Αφενός µεν το αιτούν δικαστήριο οφείλει να υποβάλλει ρητό 
αίτηµα (π.χ. να κοινοποιεί την προβλεπόµενη συµµετοχή). Το επιτρεπτό µιας 
τέτοιας αίτησης εξαρτάται από το δίκαιο του αιτούντος δικαστηρίου. 
Αφετέρου, το άρθρο 10 παράγραφοι 3 και 4, το άρθρο 11 παράγραφος 3 και το 
άρθρο 12 παράγραφος 4 προβλέπουν —έστω και πολύ περιορισµένες— 
δυνατότητες του δικαστηρίου εκτελέσεως, δυνάµει της οικείας νοµοθεσίας, 
είτε να µην ανταποκρίνεται στο αίτηµα είτε να ανταποκρίνεται υπό 
συγκεκριµένους όρους.

2.2. Περιεχόµενο και διαβίβαση της παραγγελίας

Η παραγγελία υποβάλλεται µε χρήση του εντύπου Α. Τα απαιτούµενα 
στοιχεία περιέχονται στο άρθρο 4 και αντιστοιχούν κατ’ ουσίαν µε τα στοιχεία 
του άρθρου 3 της σύµβασης της Χάγης για τη διεξαγωγή αποδείξεων. 

Εκτός των στοιχείων για το αιτούν δικαστήριο, τους διαδίκους και τους 
αντιπροσώπους τους [άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β)], πρέπει να 
µνηµονεύονται η φύση και το αντικείµενο της υποθέσεως καθώς και —
περιληπτική— παρουσίαση του ιστορικού της [άρθρο 4 παράγραφος 1 
στοιχείο γ)]. Ως ιστορικό νοούνται αφενός µεν το εξωδικαστικό ιστορικό και 
αφετέρου τα µεταξύ διαδίκων επίδικα περιστατικά. Το δικαστήριο εκτελέσεως 
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θα πρέπει να σχηµατίζει την ακριβέστερη δυνατή εικόνα για το ζήτηµα της 
διαδικασίας του αιτούντος δικαστηρίου. Κάτι τέτοιο διευκολύνει τη διεξαγωγή 
των αποδείξεων. Το δικαστήριο εκτελέσεως δεν περιορίζεται σε µηχανική 
επανάληψη των ερωτηµάτων που έχουν ήδη διατυπωθεί, αλλ’ αντιθέτως 
οφείλει να αντιδρά —στα πλαίσια της υποβαλλόµενης παραγγελίας— στις 
τυχόν εξελίξεις κατά τη διεξαγωγή των αποδείξεων. Προς εξυπηρέτηση του 
σκοπού αυτού θα πρέπει να αναφέρονται όλα τα απαιτούµενα στοιχεία και 
µαζί τους να διαβιβάζονται µεταφρασµένα όλα τα αναγκαία έγγραφα (άρθρο 
4 παράγραφος 3).

Εν συνεχεία, η παραγγελθείσα διεξαγωγή αποδείξεων πρέπει να περιγράφεται 
όσο το δυνατόν ακριβέστερα [άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο δ)]. Σε πολλές 
περιπτώσεις θα πρόκειται συγκεκριµένα για την εξέταση προσώπων — είτε 
διαδίκων είτε µαρτύρων. ∆εν αποκλείεται επίσης το ενδεχόµενο παραγγελιών 
πραγµατογνωµοσύνης, αυτοψίας ή παροχής πληροφοριών (εγγράφων, 
βάσεων δεδοµένων, κινηµατογραφικών ταινιών, περιεχοµένου µητρώων 
κ.λπ.).

Στην εξέταση προσώπων [άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο ε)], εκτός από το 
όνοµα και τη διεύθυνση θα πρέπει εν πρώτοις να εκτίθενται οι ερωτήσεις που 
θα τεθούν ή τα περιστατικά για τα οποία θα εξεταστούν τα πρόσωπα. Το 
αιτούν δικαστήριο θα πρέπει καταρχάς να µνηµονεύει το σκοπό της 
διεξαγωγής αποδείξεων και να αναφέρει για ποια (επίδικα) σηµεία θα πρέπει 
να δοθούν στοιχεία. Στη συνάρτηση αυτή είναι ίσως σκόπιµο να επισυνάπτεται 
συγκεκριµένος κατάλογος ερωτήσεων, που όµως δεν πρέπει επ’ ουδενί να έχει 
εξαντλητικό χαρακτήρα. Στα πλαίσια µιας διεξαγωγής αποδείξεων ενδέχεται 
να προκύπτουν συνεχώς εξελίξεις που δεν µπορούσαν να προβλεφθούν κατά 
τη σύνταξη του καταλόγου. Συνεπώς δεν έχει νόηµα να περιορίζεται ο ρόλος 
του δικαστηρίου εκτελέσεως στη µηχανική επανάληψη των προϋπαρχουσών 
ερωτήσεων. Απεναντίας, θα πρέπει να υπάρχει κατ’ αρχήν η βεβαιότητα ότι τα 
ίδια τα δικαστήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης γνωρίζουν κάλλιστα ποιες 
ερωτήσεις είναι οι πλέον ενδεδειγµένες για να φωτίσουν τα περιστατικά στη 
συγκεκριµένη περίπτωση.

Περαιτέρω θα πρέπει να διαβιβάζονται πληροφορίες για τυχόν υφιστάµενο 
δικαίωµα άρνησης κατάθεσης σύµφωνα µε το δίκαιο του αιτούντος κράτους, 
και τούτο επειδή τα προς εξέταση πρόσωπα δικαιούνται να το επικαλεστούν 
[άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο β)]. Εδώ δεν πρόκειται για δικαίωµα 
άρνησης µαρτυρικής κατάθεσης εν στενή εννοία. Αν δηλαδή δεν εξετάζονται 
µάρτυρες αλλά διάδικοι και αν το δίκαιο του αιτούντος κράτους προβλέπει µε 
ρύθµιση ότι έχουν δικαίωµα να αρνηθούν να καταθέσουν, πρέπει ωσαύτως να 
διαβιβάζονται οι σχετικές πληροφορίες.

Εάν ζητείται ένορκη εξέταση ή βεβαιωτικός όρκος, αυτό πρέπει να 
µνηµονεύεται χωριστά, εν ανάγκη δε και ο τύπος του όρκου. Εξ αυτού 
συνάγεται ότι δίχως ρητή παραγγελία δεν πρέπει να λαµβάνει χώρα καµία 
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ένορκη κατάθεση. Σε περίπτωση που ζητηθεί, θα πρέπει κατά κανόνα να χωρεί 
σύµφωνα µε το δίκαιο του κράτους εκτελέσεως. Σε περίπτωση που το εν λόγω 
δίκαιο δεν προβλέπει ένορκη κατάθεση ή βεβαιωτικό όρκο, ή ζητείται η 
χρησιµοποίηση συγκεκριµένου όρκου κατά το δίκαιο του αιτούντος κράτους, 
τότε συντρέχει παραγγελία για την τήρηση ειδικού τύπου κατά την έννοια του 
άρθρου 10 παράγραφος 3.

Σε περίπτωση παραγγελίας για άλλη διεξαγωγή αποδείξεων προκειµένου να 
εξεταστούν αντικείµενα ή έγγραφα, τό ή τα εν λόγω αντικείµενα ή έγγραφα 
περιγράφονται µε ακρίβεια [άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο στ)]. Η σχετική 
διάταξη αφορά κατά πρώτον λόγον την απόκτηση πραγµατογνωµοσύνης. Στη 
συνάρτηση αυτή πρέπει επίσης να δηλούται ο τόπος όπου ευρίσκονται τα 
αντικείµενα ή τα έγγραφα και κατά πόσον ο εκάστοτε κάτοχος υποχρεούται 
να επιτρέψει εξακρίβωση.

Σε περίπτωση παραγγελίας για διεξαγωγή αποδείξεων κατά έναν ειδικό τύπο 
—είτε σύµφωνα µε το δίκαιο του αιτούντος κράτους κατά την έννοια του 
άρθρου 10 παράγραφος 3 είτε δυνάµει των άρθρων 10 παράγραφος 4, 11 ή 
12— πρέπει να δίνονται οι αναγκαίες επεξηγήσεις.

Η διαβίβαση της παραγγελίας και όλων των λοιπών κοινοποιήσεων 
πραγµατοποιείται, σύµφωνα µε το άρθρο 6, µε τον ταχύτερο δυνατό τρόπο. 
Κάθε κράτος µέλος οφείλει να γνωστοποιεί τους τρόπους διαβίβασης 
(ταχυδροµείο, φαξ, ηλεκτρονική διαβίβαση κ.λπ.) τους οποίους επιτρέπει για 
παραγγελίες και κοινοποιήσεις που απευθύνονται στο κεντρικό του όργανο ή 
στα δικαστήριά του. Σύµφωνα µε τη διατύπωση του άρθρου 6, τα στοιχεία 
αυτά ισχύουν µόνον για παραγγελίες και κοινοποιήσεις προς κράτος ή 
δικαστήριο εκτελέσεως. Άρα λοιπόν δεν ρυθµίζεται ο τρόπος κοινοποιήσεων 
από το αιτούν δικαστήριο προς το δικαστήριο εκτελέσεως. Λογικά όµως θα 
πρέπει και εδώ να ακολουθούνται οι υποδείξεις του κράτους στα δικαστήρια 
του οποίου διαβιβάζεται η κοινοποίηση.

Εννοείται βέβαια ότι τα διαβιβαζόµενα έγγραφα οφείλουν να είναι 
ευανάγνωστα. Επίσης πρέπει να εξασφαλίζεται ότι τα παραλαµβανόµενα 
έγγραφα αντιστοιχούν προς τα αποστελλόµενα. Αυτό έχει σηµασία ιδίως 
όσον αφορά τις ηλεκτρονικές µορφές διαβίβασης.

Κατά τη διεκπεραίωση παραγγελιών ενδέχεται να προκύψει η ανάγκη 
αντερωτήσεων. Ο κανονισµός δεν προβλέπει συγκεκριµένη διαδικασία γι’ αυτό. 
Ο σκοπός όµως του κανονισµού συνηγορεί υπέρ της όσο το δυνατόν απλούστερης 
και άνευ τύπων διεκπεραίωσης. Εκτός από το φαξ και το ηλεκτρονικό 
ταχυδροµείο θα µπορούσε στη συνάρτηση αυτή να υπάρχει η δυνατότητα 
τηλεφωνικής επαφής, όπου βέβαια πρέπει να διαπιστώνεται αν οι αρµόδιοι τόσο 
του αιτούντος κράτους όσο και του κράτους εκτελέσεως είναι πράγµατι σε θέση 
να επικοινωνήσουν στις γλώσσες που έχει κοινοποιήσει το κράτος τους.
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2.3. Εκτέλεση της παραγγελίας

2.3.1. Διαδικασία άµα τη παραλαβή της παραγγελίας

Μόλις µια παραγγελία για διεξαγωγή αποδείξεων διαβιβαστεί σε δικαστήριο 
κράτους µέλους, πρέπει σύµφωνα µε το άρθρο 7 να εξεταστούν αµελλητί τα 
ακόλουθα σηµεία:

— Είναι η παραγγελία ευανάγνωστη;

— Χρησιµοποιήθηκε επιτρεπόµενη γλώσσα;

— Είναι το δικαστήριο εκτελέσεως αρµόδιο για τη διεξαγωγή αποδείξεων;

Αν η απάντηση στις ερωτήσεις αυτές είναι καταφατική, εντός επτά ηµερών 
από την παραλαβή πρέπει να διαβιβάζεται στο αιτούν δικαστήριο 
πιστοποιητικό παραλαβής (έντυπο Β). Εάν η παραγγελία δεν είναι 
ευανάγνωστη ή εάν δεν έχει συνταχθεί σε επιτρεπόµενη γλώσσα, πρέπει και 
πάλι εντός επτά ηµερών να κοινοποιείται το γεγονός µε το έντυπο Β· 
ταυτόχρονα η παραγγελία επιστρέφεται στο αιτούν δικαστήριο. Σε περίπτωση 
αναρµοδιότητας του δικαστηρίου, η παραγγελία διαβιβάζεται στο δικαστήριο 
που είναι αρµόδιο· το γεγονός κοινοποιείται στο αιτούν δικαστήριο µε 
αποστολή αντιγράφου του εντύπου Α, όπου έχει συµπληρωθεί το σηµείο 14 
(«Κοινοποίηση για τη διαβίβαση της παραγγελίας»).

Στο επόµενο στάδιο το δικαστήριο εκτελέσεως πρέπει να εξετάσει, σύµφωνα 
µε το άρθρο 8 παράγραφος 1, εάν η παραγγελία περιλαµβάνει όλα τα 
απαιτούµενα στοιχεία για τη διεξαγωγή αποδείξεων. Εάν δεν συµβαίνει αυτό, 
πρέπει να γίνει σχετική κοινοποίηση προς το αιτούν δικαστήριο εντός 30 
ηµερών από την παραλαβή της παραγγελίας, µε χρησιµοποίηση του εντύπου 
Γ. Τα ελλείποντα στοιχεία θα πρέπει να προσδιορίζονται µε τη µεγαλύτερη 
δυνατή ακρίβεια. Εντός της αυτής προθεσµίας πρέπει ενδεχοµένως να 
διαβιβάζεται και µια κοινοποίηση όσον αφορά την απαραίτητη προκαταβολή 
επί των εξόδων πραγµατογνωµοσύνης (άρθρο 18 παράγραφος 3) (άρθρο 8 
παράγραφος 2· βλέπε σχετικές λεπτοµέρειες στο σηµείο 4.3).

Ένα περαιτέρω στάδιο εξέτασης ορίζεται από το άρθρο 14 παράγραφος 2 
στοιχεία α) και β). Σύµφωνα µε αυτές τις διατάξεις, η εκτέλεση παραγγελίας 
µπορεί να µη γίνει δεκτή εάν δεν εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του 
κανονισµού ή εάν, σύµφωνα µε το δίκαιο του κράτους εκτελέσεως, δεν 
υπάγεται στη δικαιοδοσία του δικαστηρίου του. Η σχετική κοινοποίηση 
διαβιβάζεται στο αιτούν δικαστήριο µε το έντυπο Η εντός 60 ηµερών από την 
παραλαβή της παραγγελίας.

Σύµφωνα µε το άρθρο 10 παράγραφος 1, η παραγγελία εκτελείται εντός 90 
ηµερών. Η προθεσµία αυτή αρχίζει κατά κανόνα να τρέχει όταν το δικαστήριο 
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εκτελέσεως παραλάβει την παραγγελία. Στην περίπτωση όµως που 
προβάλλονται ελαττώµατα κατά την έννοια των άρθρων 7 ή 8 παράγραφος 1, 
η προθεσµία αρχίζει µε την παραλαβή της δεόντως συµπληρωµένης 
παραγγελίας (άρθρο 9 παράγραφος 1). Εάν το δικαστήριο εκτελέσεως εξαρτά 
την πραγµατογνωµοσύνη από προκαταβολή επί των εξόδων, η προθεσµία 
αρχίζει µε την πραγµατοποίησή της (άρθρο 9 παράγραφος 2).

Εάν λόγω εκτάκτων περιστάσεων δεν µπορεί να τηρηθεί η προθεσµία των 90 
ηµερών, το γεγονός κοινοποιείται στο αιτούν δικαστήριο µε χρησιµοποίηση 
του εντύπου Ζ (άρθρο 15). Η κοινοποίηση αυτή πρέπει να γίνεται οσάκις 
διαπιστώνεται ότι δεν είναι δυνατόν να τηρηθεί η προθεσµία, να µνηµονεύονται 
δε σε αυτήν οι λόγοι της καθυστέρησης και του προβλεπόµενου χρόνου 
εκτέλεσης.

Στην πράξη καλό είναι να γίνεται συσχετισµός των προαναφεροµένων 
σταδίων. Κατά κανόνα πρέπει να είναι δυνατόν, εντός επτά ηµερών από την 
παραλαβή της παραγγελίας:

— να εξετάζεται εάν το δικαστήριο είναι αρµόδιο για την εκτέλεση (αλλιώς 
µεταβιβάζεται στο αρµόδιο δικαστήριο)·

— να εξετάζεται η παραγγελία τύποις σύµφωνα µε το άρθρο 7 και να 
αποστέλλεται το πιστοποιητικό παραλαβής·

— να εξετάζεται η παραγγελία ως προς την ουσία κατά τα οριζόµενα στο 
άρθρο 8 και στο άρθρο 14 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β)· και

— εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, να γίνονται πάραυτα όλα τα 
αναγκαία διαβήµατα για τη διεξαγωγή αποδείξεων, ιδίως δε να καθορίζεται 
η προθεσµία για την εξέταση µαρτύρων ή διαδίκων.

Εφόσον προκύπτει ότι η παραγγελία δεν µπορεί να εκτελεστεί εντός 90 
ηµερών, πρέπει να ακολουθεί αµέσως κοινοποίηση δυνάµει του άρθρου 15, µε 
ταυτόχρονη µνεία της ακριβούς προθεσµίας για τη διεξαγωγή αποδείξεων. Η 
90ήµερη προθεσµία εκτελέσεως, εγχείρηµα άκρως φιλόδοξο, θα µπορεί να 
τηρείται ευκολότερα µε έναν τέτοιο συµπυκνωµένο τρόπο ενέργειας στις 
αρχές της απ’ ό,τι µε µια πλήρη εκµετάλλευση των προθεσµιών της κατ’ 
ουσίαν εξέτασης.

Μετά την εκτέλεση της παραγγελίας, τα έγγραφα της διεξαγωγής αποδείξεων 
(πρακτικά της εξέτασης, πραγµατογνωµοσύνες κ.λπ.) αποστέλλονται 
σύµφωνα µε το άρθρο 16 προς το αιτούν δικαστήριο µαζί µε αποδεικτικό 
εκτελέσεως (έντυπο Η).
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2.3.2. Εκτέλεση σύµφωνα µε το δίκαιο του κράτους εκτελέσεως

Η παραγγελία εκτελείται κατ’ αρχήν σύµφωνα µε το δίκαιο του κράτους 
µέλους εκτελέσεως (άρθρο 10 παράγραφος 2). Κατά συνέπεια, το δίκαιο αυτό 
διέπει —µε ορισµένες εξαιρέσεις προς συζήτηση— όλα όσα αφορούν τη 
συγκεκριµένη διεξαγωγή αποδείξεων. Αυτό δεν αφορά µόνο καθαρά 
διαδικαστικά ζητήµατα (π.χ. τον τρόπο µε τον οποίο συντάσσονται τα 
πρακτικά µιας εξέτασης), αλλά και άλλες διατάξεις που ρυθµίζουν τη 
διαδικασία διεξαγωγής αποδείξεων (όπως την επιλογή και αµοιβή των 
πραγµατογνωµόνων ή τη δηµοσιοποίηση ή µη µιας διεξαγωγής αποδείξεων).

Το δίκαιο του κράτους µέλους εκτελέσεως κρίνει επίσης τα τυχόν 
απαραίτητα µέτρα καταναγκασµού (άρθρο 13). Πρόκειται αφενός µεν για 
τη βίαια προσαγωγή µαρτύρων και αφετέρου για κυρώσεις λόγω µη 
συµµόρφωσης προς εντολές του δικαστηρίου, για τα οποία δεν χρειάζεται 
ειδική αίτηση. Εφόσον σύµφωνα µε το δίκαιο του κράτους εκτελέσεως η 
επιβολή καταναγκαστικών µέτρων σε εσωτερικές περιπτώσεις είναι 
αυτεπάγγελτη —λ.χ. στην περίπτωση µη προσέλευσης µαρτύρων ή άρνησης 
διενέργειας αυτοψίας— το ίδιο πρέπει να ισχύει και για τη διεξαγωγή 
αποδείξεων δυνάµει του κανονισµού. Πάντως, υπό ορισµένες περιστάσεις 
το αιτούν δικαστήριο µπορεί να ζητήσει να µην επιβληθούν καταναγκαστικά 
µέτρα και αντ’ αυτού να του επιστραφεί ανεκτέλεστη η παραγγελία. Τούτο 
ενδείκνυται κυρίως όταν σε µια συγκεκριµένη περίπτωση το δίκαιο του 
αιτούντος κράτους µέλους δεν επιτρέπει την αναγκαστική επιβολή 
διεξαγωγής αποδείξεων.

2.3.3. Εκτέλεση της παραγγελίας κατά παρέκκλιση του δικαίου  
του κράτους εκτελέσεως

Υπάρχουν αρκετές εξαιρέσεις από τη βασική αρχή της παραγγελίας σύµφωνα 
µε το δίκαιο του κράτους εκτελέσεως. Αφενός µεν το αιτούν δικαστήριο 
µπορεί να ζητήσει την τήρηση ενός ειδικού τύπου δυνάµει του οικείου δικαίου 
(άρθρο 10 παράγραφος 3), αφετέρου δε ο κανονισµός περιέχει ορισµένες 
αυτοτελείς ρυθµίσεις περί εκτελέσεως (άρθρα 10 παράγραφος 4, 11 και 12).  
Το δικαστήριο εκτελέσεως λαµβάνει υπόψη τις διατάξεις αυτές µόνον εφόσον 
του ζητείται ρητώς (έντυπο Α, σηµεία 9, 10, 13.1). Το κατά πόσον το αιτούν 
δικαστήριο υποβάλλει το αίτηµα αυτό ή αρκείται στη διεξαγωγή αποδείξεων 
σύµφωνα µε το δίκαιο του κράτους µέλους εκτελέσεως εξαρτάται αποκλειστικά 
από το δίκαιο του αιτούντος κράτους. Πρόκειται για καθαρά εσωτερικό θέµα 
που ουδαµώς θίγει ο κανονισµός. Πιο συγκεκριµένα, από καµία ρύθµιση του 
κανονισµού δεν συνάγεται ότι η διεξαγωγή αποδείξεων σύµφωνα µε το δίκαιο 
του κράτους εκτελέσεως είναι πάντα επαρκής (ισότιµη προς εσωτερική 
διεξαγωγή αποδείξεων) για τη διαδικασία του αιτούντος κράτους.
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Αν ζητείται διεξαγωγή αποδείξεων παρεκκλίνουσα από το δίκαιο του κράτους 
εκτελέσεως, προκύπτει συχνότερα η ανάγκη επαφής µεταξύ αιτούντος 
δικαστηρίου και δικαστηρίου εκτελέσεως χάριν διαλεύκανσης ασαφειών ή χάριν 
εξεύρεσης λύσεων για την περίπτωση κατά την οποία το δικαστήριο εκτελέσεως 
δεν επιτρέπει τον επιθυµούµενο τύπο. Για την περίπτωση αυτή δεν έχει 
προβλεφθεί συγκεκριµένο έντυπο. Σκόπιµο είναι να έρχονται τα ενδιαφερόµενα 
δικαστήρια σε επαφή µε όσο το δυνατόν λιγότερες διατυπώσεις.

2.3.3.1. Τήρηση ειδικού τύπου (άρθρο 10 παράγραφος 3)

Σύµφωνα µε το άρθρο 10 παράγραφος 3, το αιτούν δικαστήριο µπορεί να 
ζητήσει διεξαγωγή αποδείξεων κατά έναν ειδικό τύπο, ο οποίος απορρέει από 
το δίκαιο του αιτούντος κράτους. Το πεδίο εφαρµογής της διάταξης αυτής έχει 
πολλές πτυχές. Εξάλλου δεν είναι απαραίτητο να εκτελείται η διεξαγωγή 
αποδείξεων εξ ολοκλήρου κατά τον τύπο που προβλέπει το δίκαιο του 
αιτούντος κράτους. Υπάρχει και η δυνατότητα να χρησιµοποιούνται κατ’ ιδίαν 
στοιχεία του δικαίου αυτού — όπως µια ορισµένη µορφή νουθεσίας των 
µαρτύρων για την υποχρέωση αληθείας, ένας συγκεκριµένος τρόπος σύνταξης 
των πρακτικών ή ένας ειδικός τύπος όρκου.

∆ιεξαγωγή αποδείξεων κατά έναν ειδικό τύπο συντρέχει επίσης όταν ζητείται να 
µην εφαρµοστούν ορισµένες διατάξεις του κράτους εκτελέσεως. Αυτό ισχύει 
ενδεχοµένως σε συνάρτηση µε µέτρα καταναγκασµού: πιθανόν το δίκαιο του 
κράτους µέλους εκτελέσεως να προβλέπει εξαναγκασµό των διαδίκων προς 
κατάθεση. Εάν στο αιτούν κράτος αυτό δεν είναι δυνατόν, πρέπει να γίνει σχετική 
κοινοποίηση στο κράτος εκτελέσεως. Το κράτος εκτελέσεως δεν πρέπει τότε να 
επιβάλλει µέτρα καταναγκασµού (άρθρο 13), σε περίπτωση δε άρνησης 
κατάθεσης πρέπει να επιστρέφει την παραγγελία ανεκτέλεστη.

Η αίτηση για τήρηση ειδικού τύπου σύµφωνα µε το δίκαιο του αιτούντος κράτους 
επιτρέπεται να απορρίπτεται µόνον όταν ο τύπος αυτός είναι ασυµβίβαστος 
προς το δίκαιο του κράτους εκτελέσεως, ή είναι ανέφικτος λόγω µειζόνων 
πρακτικών δυσκολιών (άρθρο 10 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο). Ασυµβίβαστο 
υπάρχει µόνον όταν το δίκαιο του κράτους εκτελέσεως αποκλείει ρητώς τη 
συγκεκριµένη διαδικασία· το γεγονός και µόνο ότι δεν την προβλέπει το δίκαιό 
του δεν συνιστά κώλυµα. Η απαγόρευση µπορεί πάντως να προκύπτει και από τις 
γενικές αρχές δικαίου του κράτους εκτελέσεως: λ.χ. σε περίπτωση που τα µέτρα 
καταναγκασµού επιτρέπονται µόνον εάν και εφόσον υπάρχει ρητή νοµική βάση, 
κάθε αίτηµα για επιβολή µέτρου καταναγκασµού µη προβλεποµένου στο εν 
λόγω δίκαιο πρέπει να απορρίπτεται.

Για να θεωρηθούν λόγος απόρριψης, οι πρακτικές δυσκολίες πρέπει όντως να 
είναι σηµαντικές. Το παράδειγµα που ακολουθεί όσον αφορά την καταχώρηση 
µιας κατάθεσης στα πρακτικά το καθιστά σαφέστερο:

 Σύµφωνα µε το δίκαιο του κράτους εκτελέσεως, ο δικαστής υπαγορεύει τα 
πρακτικά µιας εξέτασης σε µαγνητόφωνο. Οι παριστάµενοι υπογράφουν 
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απλώς ένα έντυπο σύµφωνα µε το οποίο άκουσαν την υπαγόρευση. ∆εν 
υπογράφουν τα πρακτικά, τα οποία συντάσσονται εκ των υστέρων βάσει 
της υπαγόρευσης. Η παραγγελία θα µπορούσε να απαιτεί να συντάσσονται 
τα πρακτικά από γραµµατέα κατά τη διάρκεια της εξέτασης και να 
υπογράφονται από όλους τους παρισταµένους, όπως προβλέπει το δίκαιο 
του αιτούντος κράτους.

Εδώ πρόκειται αναµφισβήτητα για την τήρηση ενός ειδικού τύπου δυνάµει 
του άρθρου 10 παράγραφος 3. Ακόµη και αν αυτό δεν προβλέπεται στο δίκαιο 
του κράτους εκτελέσεως, δύσκολα µπορεί να διαπιστωθεί ασυµβίβαστο προς 
το δίκαιο του κράτους αυτού. Η προσφυγή σε γραµµατέα είναι τώρα πολύ 
πιθανόν να γεννά πρακτικές δυσκολίες — επί παραδείγµατι λόγω έλλειψης 
διαθέσιµου προσωπικού. Αυτές όµως οι δυσκολίες µάλλον δεν είναι 
σηµαντικές κατά την έννοια του άρθρου 10 παράγραφος 3. Κατά κανόνα θα 
υπάρχει πάντοτε η δυνατότητα να βρεθεί µεταξύ του προσωπικού ενός 
δικαστηρίου πρόσωπο αρµόδιο για την παραχρήµα σύνταξη πρακτικών.

Αν η τήρηση συγκεκριµένου τύπου δεν γίνεται δεκτή, το αιτούν δικαστήριο 
ενηµερώνεται σχετικά διά του εντύπου Ε (άρθρο 10 παράγραφος 3 τρίτο 
εδάφιο). Ο σκοπός του κανονισµού, ήτοι η αποτελεσµατικότερη δυνατή 
διεξαγωγή αποδείξεων στην αλλοδαπή, υπηρετείται καλύτερα όταν αντί να 
κοινοποιείται αµέσως η άρνηση διενεργούνται άτυπες επαφές µε το αιτούν 
δικαστήριο και αναζητούνται λύσεις· υπάρχει το ενδεχόµενο, εάν 
προηγουµένως έχει γνωστοποιηθεί ανεπίσηµα η πιθανή απόρριψη ενός 
συγκεκριµένου τύπου, να τροποποιήσει το αιτούν δικαστήριο την παραγγελία 
του ούτως ώστε να ζητηθεί διεξαγωγή αποδείξεων κατά το δίκαιο του κράτους 
µέλους εκτελέσεως.

2.3.3.2. Χρησιµοποίηση τηλεπικοινωνιακών τεχνολογιών

Η χρησιµοποίηση τηλεπικοινωνιακών τεχνολογιών µνηµονεύεται στο άρθρο 
10 παράγραφος 4 ως ειδικός τρόπος διεξαγωγής αποδείξεων ανεξάρτητος από 
τον κανονισµό. ∆ιακρίνονται εν προκειµένω δύο περιπτώσεις.

Οι τηλεπικοινωνιακές τεχνολογίες µπορούν εν πρώτοις να χρησιµεύουν για 
την τήρηση µιας παραδοσιακής διεξαγωγής αποδείξεων όχι (µόνο) µέσω 
εγγράφων πρακτικών, αλλά και υπό µαγνητοσκοπηµένη ή µαγνητοφωνηµένη 
µορφή. Στην περίπτωση αυτή, µετά την εκτέλεση της παραγγελίας 
διαβιβάζονται προς το αιτούν δικαστήριο όχι µόνο τα πρακτικά αλλά επίσης 
και η µαγνητοσκόπηση ή η µαγνητοφώνηση.

Πέραν αυτού, οι τηλεπικοινωνιακές τεχνολογίες µπορούν να χρησιµοποιούνται 
για να έχουν οι διάδικοι και/ή το αιτούν δικαστήριο τη δυνατότητα να 
παρακολουθούν απευθείας τη διεξαγωγή αποδείξεων και µάλιστα να 
συµµετέχουν ενεργά σε αυτήν µέσω βιντεοδιάσκεψης. Λεπτοµερέστερες 
ρυθµίσεις απαντούν στα άρθρα 11 και 12.
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Κατά τα άλλα οι ρυθµίσεις για την εφαρµογή των τηλεπικοινωνιακών 
τεχνολογιών είναι ανάλογες µε τις ρυθµίσεις που ισχύουν και για την τήρηση 
ειδικού τύπου σύµφωνα µε το δίκαιο του αιτούντος κράτους (άρθρο 10 
παράγραφος 3). Προϋπόθεση είναι σχετικό αίτηµα. Το δικαστήριο εκτελέσεως 
µπορεί να απορρίψει το αίτηµα εάν η χρησιµοποίηση αυτή προσκρούει —για 
λόγους προστασίας των προσώπων ή των δεδοµένων— στο δίκαιο του 
κράτους εκτελέσεως ή εάν είναι ανέφικτη λόγω σηµαντικών τεχνικών 
δυσκολιών. Σύµφωνα µε το άρθρο 10 παράγραφος 4, οι δυσκολίες αυτές 
µπορούν εξάλλου να υπερνικώνται εάν τα δικαστήρια παρέχουν αµοιβαίως τα 
απαιτούµενα τεχνικά µέσα. Εκτός αυτού, τίποτε στον κανονισµό δεν αφήνει 
να εννοηθεί ότι τυχόν διάθεση των απαιτουµένων µέσων από τους διαδίκους 
είναι ανεπίτρεπτη.

Οι δυνατότητες άρνησης βρίσκονται σε πεδίο έντασης προς τη χρησιµοποίηση 
σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών µέσων που επιτρέπει κατά κανόνα ο 
κανονισµός. Κανένα κράτος µέλος δεν επιτρέπεται να εισάγει ή να διατηρεί 
στο δίκαιό του διατάξεις που απαγορεύουν ολοσχερώς τη χρησιµοποίηση 
τηλεπικοινωνιακών τεχνολογιών. Ένας τέτοιος τρόπος ενέργειας θα είχε ως 
αποτέλεσµα να χάσει το άρθρο 10 παράγραφος 4 εντελώς την πρακτική του 
αξία σε αυτό το κράτος µέλος, πράγµα που θα προσέκρουε στις γενικές αρχές 
του κοινοτικού δικαίου. Περαιτέρω, από το άρθρο 10 παράγραφος 4 προκύπτει 
υποχρέωση των κρατών µελών να προσαρµόζουν τον τεχνικό εξοπλισµό των 
οικείων δικαστηρίων στις απαιτήσεις των καιρών.

2.3.3.3. Συµµετοχή των διαδίκων ή των αντιπροσώπων τους

Το άρθρο 11 παράγραφοι 1 ώς 4 ρυθµίζει το ρόλο των διαδίκων και/ή των 
αντιπροσώπων τους κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων µέσω του δικαστηρίου 
εκτελέσεως. Γίνεται διάκριση µεταξύ παρουσίας και συµµετοχής. Παρουσία 
(άρθρο 11 παράγραφος 1) είναι στενότερη έννοια και σηµαίνει την απλή 
φυσική παρουσία, ενώ ως συµµετοχή (άρθρο 11 παράγραφος 3) νοείται κάθε 
µορφή ενεργού συµµετοχής — όπως η εξέταση µαρτύρων. Η συµµετοχή αυτή 
χωρεί και µε βιντεοδιάσκεψη.

Προϋπόθεση για την εφαρµογή του άρθρου 11 παράγραφοι 1 ώς 4 είναι µια 
παραγγελία που δηλώνει την παρουσία ή τη συµµετοχή των διαδίκων ή των 
αντιπροσώπων τους. Το αν θα διατυπωθεί τέτοια παραγγελία εξαρτάται κατ’ 
αποκλειστικότητα από το δίκαιο του αιτούντος κράτους. Αυτό προκύπτει ήδη 
από τη γενική διάταξη του άρθρου 1 παράγραφος 1 και επιβεβαιώνεται από 
την εισαγωγική πρόταση του άρθρου 1 παράγραφος 1 («Εφόσον προβλέπεται 
από τη νοµοθεσία του [...] αιτούντος δικαστηρίου...»). Ως εκ τούτου το άρθρο 
11 δεν θεµελιώνει δικαίωµα παρουσίας ή συµµετοχής των διαδίκων 
ανεξάρτητο από το δίκαιο του αιτούντος κράτους. Μάλλον η διάταξη αυτή 
εξασφαλίζει απλώς ότι το δικαίωµα παρουσίας ή συµµετοχής δυνάµει του εν 
λόγω δικαίου γίνεται επίσης σεβαστό και από το δικαστήριο εκτελέσεως.
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Η παρουσία των διαδίκων ή των αντιπροσώπων τους βάσει του άρθρου 11 
παράγραφος 1 συνιστά απόλυτο δικαίωµα που δεν επιτρέπεται να περιορίζεται 
από το δικαστήριο εκτελέσεως. Συνεπώς, η παραγγελία απλώς δηλώνει την 
προβλεπόµενη παρουσία και δεν την «ζητεί» (εν στενή εννοία). Το δικαστήριο 
εκτελέσεως δεν επιτρέπεται να επικαλείται το γεγονός ότι το δίκαιό του δεν 
επιτρέπει στους διαδίκους να παρίστανται οσάκις διενεργείται ανάλογη 
διεξαγωγή αποδείξεων.

Αντιθέτως, σύµφωνα µε το άρθρο 11 παράγραφος 3, το δικαστήριο εκτελέσεως 
έχει την εξουσία να θέσει όρους για την ενεργό συµµετοχή των διαδίκων ή 
των αντιπροσώπων τους. Το άρθρο 11 παράγραφος 3 δεν µνηµονεύει 
λεπτοµερώς ποιοι θα µπορούσαν να είναι οι όροι αυτοί. Αντ’ αυτού 
παραπέµπεται γενικώς στο άρθρο 10, πράγµα που σηµαίνει ότι: η διαδικασία 
της ενεργού συµµετοχής των διαδίκων ή των αντιπροσώπων τους πρέπει 
βασικά να εξελίσσεται κατά τα προβλεπόµενα από το δίκαιο του δικαστηρίου 
εκτελέσεως (άρθρο 10 παράγραφος 2). Στην σπουδαιότερη από πρακτικής 
απόψεως µορφή συµµετοχής, την υποβολή ερωτήσεων προς τους 
εξεταζοµένους, οι διάδικοι ή οι αντιπρόσωποί τους έχουν τα ίδια ακριβώς 
δικαιώµατα µε τους διαδίκους ή τους αντιπροσώπους τους σε εσωτερική 
διαδικασία του κράτους εκτελέσεως. Σε περίπτωση όµως που το αιτούν 
δικαστήριο ζητεί αποκλίνοντα τύπο συµµετοχής (λ.χ. ευρύτερο δικαίωµα 
υποβολής ερωτήσεων ή συµµετοχή υπό µορφή βιντεοδιάσκεψης), αυτός θα 
πρέπει να πληροί τους όρους του άρθρου 10 παράγραφος 3, άλλως θα ήταν 
ασυµβίβαστος προς το δίκαιο του δικαστηρίου εκτελέσεως ή ανέφικτος λόγω 
µειζόνων πρακτικών δυσκολιών.

Ο διαδικαστικός τρόπος ενέργειας ρυθµίζεται στο άρθρο 11 παράγραφοι 2 
και 4. Προϋπόθεση για την παρουσία ή τη συµµετοχή των διαδίκων συνιστά η 
ενηµέρωση στη σχετική παραγγελία (άρθρο 11 παράγραφος 2). Η παραγγελία 
αυτή µπορεί να γίνεται είτε µε το έντυπο Α είτε αυτοτελώς. Από το έντυπο Α 
προκύπτει µε σαφήνεια η διαφορετική µεταχείριση της (απλής) παρουσίας και 
της (ενεργού) συµµετοχής: το µεν γεγονός της προβλεπόµενης παρουσίας 
απλώς κοινοποιείται (σηµείο 9.1), ενώ αντιθέτως η συµµετοχή ζητείται (σηµείο 
9.2). Στην περίπτωση της συµµετοχής θα πρέπει να δηλούται λεπτοµερέστερα 
εκ τίνων θα συνίσταται. Επειδή το έντυπο Α δεν περιλαµβάνει αυτοτελή 
στήλη, η περιγραφή της αιτούµενης συµµετοχής πρέπει να επισυνάπτεται εν 
παραρτήµατι.

Εν συνεχεία, το δικαστήριο εκτελέσεως κοινοποιεί στους διαδίκους ή τους 
αντιπροσώπους τους διά του εντύπου ΣΤ τον τόπο και το χρόνο της 
διεξαγωγής αποδείξεων, ενδεχοµένως δε και τους όρους συµµετοχής (άρθρο 
11 παράγραφος 4). ∆εν προβλέπεται συγκεκριµένος τρόπος διαβίβασης του 
εντύπου αυτού. Το δικαστήριο εκτελέσεως πρέπει ως εκ τούτου να ενεργεί 
σύµφωνα µε το οικείο δίκαιο. Αν το αιτούν δικαστήριο επιθυµεί την επίδοση 
του εντύπου αυτού στους διαδίκους κατά έναν ειδικό τύπο, πρέπει να 
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υποβάλλει σχετικό αίτηµα σύµφωνα µε το άρθρο 10 παράγραφος 3. ∆εν 
απαιτείται µετάφραση του εντύπου, διότι η γενική ρύθµιση του άρθρου 5 
περιλαµβάνει και κοινοποιήσεις βάσει του άρθρου 11 παράγραφος 4. Για 
πρακτικούς λόγους είναι σκόπιµο να διαβιβάζεται και η κοινοποίηση προς το 
αιτούν δικαστήριο χάριν τεκµηρίωσης.

Ενώ οι παράγραφοι 1 ώς 4 του άρθρου 11 ρυθµίζουν το προβλεπόµενο από τον 
κανονισµό δικαίωµα παρουσίας ή συµµετοχής των διαδίκων στη διεξαγωγή 
αποδείξεων, η παράγραφος 5 δηλώνει το αυτονόητο: ακόµα και όταν δεν 
ζητείται η παρουσία ή η συµµετοχή των διαδίκων, το δικαστήριο εκτελέσεως 
µπορεί να ζητεί την παρουσία ή τη συµµετοχή των διαδίκων. Αυτό συνάγεται 
ήδη από το άρθρο 10 παράγραφος 2, σύµφωνα µε το οποίο οι παραγγελίες 
εκτελούνται σύµφωνα µε το δίκαιο του κράτους εκτελέσεως. Σε περίπτωση 
που το δίκαιο αυτό προβλέπει την παρουσία ή τη συµµετοχή των διαδίκων, το 
δικαστήριο εκτελέσεως µπορεί να κάνει χρήση της δυνατότητας αυτής ακόµα 
και αν δεν έχει υποβληθεί σχετικό αίτηµα. Ωστόσο, το άρθρο 11 παράγραφος 
5 θέτει έναν περιορισµό: την προϋπόθεση ότι η παρουσία ή η συµµετοχή των 
διαδίκων προβλέπεται επίσης και από το δίκαιο του αιτούντος κράτους. 
∆ηλαδή, η διεξαγωγή αποδείξεων στην αλλοδαπή δεν πρέπει να παρέχει 
αιφνιδίως στους διαδίκους µιας συγκεκριµένης διαδικασίας περισσότερα 
δικαιώµατα από όσα θα είχαν σε µια καθαρά εσωτερική διαδικασία. Εάν εν 
τοιαύτη περιπτώσει η διεξαγωγή αποδείξεων δίχως συµµετοχή των διαδίκων 
προσκρούει στο δίκαιο του κράτους εκτελέσεως, τότε δυνατόν να απορρίπτε-
ται (άρθρο 10 παράγραφος 3).

2.3.3.4. Συµµετοχή εντεταλµένων του αιτούντος δικαστηρίου

Το άρθρο 12 ρυθµίζει τη δυνατότητα παρουσίας ή (ενεργού) συµµετοχής των 
εντεταλµένων του αιτούντος δικαστηρίου στη διεξαγωγή αποδείξεων. Και εδώ 
πρόκειται για ειδικό τύπο της παραδοσιακής διεξαγωγής αποδείξεων. Η 
διεξαγωγή αποδείξεων τελεί υπό την αρµοδιότητα του δικαστηρίου εκτελέσεως 
— ενώ άλλως έχει η απευθείας διεξαγωγή αποδείξεων δυνάµει του άρθρου 17.

Το άρθρο 12 παράγραφος 2 ορίζει ποιος µπορεί να είναι εντεταλµένος του 
αιτούντος δικαστηρίου σύµφωνα µε το οικείο δίκαιο και µόνο. Στην πράξη 
θεωρούνται κατάλληλα τα µέλη του εν λόγω δικαστηρίου —και προπάντων ο 
επιληφθείς της υποθέσεως δικαστής— καθώς και πραγµατογνώµονες. Το 
δικαστήριο εκτελέσεως δεν έχει εν προκειµένω αρµοδιότητα ελέγχου: όταν το 
αιτούν δικαστήριο κατονοµάζει στην παραγγελία ένα πρόσωπο ως εντεταλµένο 
του, αυτό σηµαίνει ότι του έχει όντως ανατεθεί το καθήκον αυτό.

Ο στόχος του άρθρου 12 είναι διττός: αφενός ο εντεταλµένος του αιτούντος 
δικαστηρίου µπορεί να είναι αυτήκοος µάρτυς των δηλώσεων των 
εξεταζοµένων, πράγµα που µπορεί να έχει αποφασιστική σηµασία για την 
αξιολόγηση των δηλώσεων αυτών. Για το σκοπό αυτόν αρκεί η απλή 
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(παθητική) παρουσία των εντεταλµένων. Η σηµασία της (ενεργού) συµµετοχής 
είναι πολύ µεγαλύτερη. Κατά τη διάρκεια µιας διεξαγωγής αποδείξεων 
ενδέχεται πάντοτε να προκύψουν εξελίξεις που δεν µπορούσε να προβλέπει 
ούτε η διεξοδικότερη παραγγελία. Ο εντεταλµένος του αιτούντος δικαστηρίου 
που παρίσταται έχει τη δυνατότητα να αντιδρά σε τέτοιες εξελίξεις 
υποβάλλοντας επί παραδείγµατι ερωτήµατα η αναγκαιότητα των οποίων 
προκύπτει µόνον αφού οι εξεταζόµενοι προβούν στις δηλώσεις στις οποίες 
προβαίνουν. Ο πραγµατογνώµων που ενδέχεται να αποσταλεί ως εντε-
ταλµένος µπορεί επιπλέον να υποβάλει τεχνικές ερωτήσεις που έχουν ση- 
µασία για τη γνωµάτευσή του.

Το άρθρο 12 διαφέρει ελάχιστα από το άρθρο 11 ως προς τη διάρθρωσή του. 
Προϋπόθεση για την εφαρµογή της διάταξης αυτής είναι και πάλι η ενηµέρωση 
στη σχετική παραγγελία. Το αν µπορεί ή αν πρέπει καν να υποβληθεί ένα 
τέτοιο αίτηµα κρίνεται από το δίκαιο του αιτούντος δικαστηρίου. Συνεπώς το 
άρθρο 12 δεν θεµελιώνει δικαίωµα ή συµµετοχή εντεταλµένων του αιτούντος 
δικαστηρίου ανεξάρτητο από το δίκαιο του αιτούντος κράτους. Η διάταξη 
αυτή ενεργοποιείται µόνον όταν το εν λόγω δίκαιο καθιστά δυνατή ή µάλιστα 
προβλέπει την παρουσία ή τη συµµετοχή εντεταλµένων του δικαστηρίου σε 
διεξαγωγή αποδείξεων στην αλλοδαπή.

Η απλή παρουσία εντεταλµένων του αιτούντος δικαστηρίου στη διεξαγωγή 
αποδείξεων πρέπει να επιτρέπεται σε κάθε περίπτωση ανεξαιρέτως (άρθρο 12 
παράγραφος 1), ενώ η ενεργός συµµετοχή (λ.χ. δικαίωµα υποβολής ερωτήσεων) 
µόνον υπό προϋποθέσεις που ορίζει το δικαστήριο εκτελέσεως (άρθρο 12 
παράγραφος 4). Οι προϋποθέσεις αυτές ορίζονται πάλι βάσει του άρθρου 10. 
Συνεπώς, περιορισµό της ενεργού συµµετοχής συνιστούν το ασυµβίβαστο µε το 
δίκαιο του αιτούντος δικαστηρίου και οι µείζονες πρακτικές δυσκολίες. Σύµφωνα 
πάντως µε τις γενικές αρχές του κοινοτικού δικαίου, το δίκαιο του δικαστηρίου 
εκτελέσεως δεν πρέπει να είναι τόσο περιοριστικό ώστε να χάνει κάθε πρακτική 
αξία το δικαίωµα ενεργού συµµετοχής δυνάµει του άρθρου 12 παράγραφος 4. 
Αυτό σηµαίνει ειδικότερα ότι: πυρήνας του δικαιώµατος συµµετοχής είναι η 
δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων στους εξεταζοµένους. Η συγκεκριµένη 
διαµόρφωση αυτού του δικαιώµατος υποβολής ερωτήσεων συµµορφούται προς 
το δίκαιο του δικαστηρίου εκτελέσεως.

Επ’ αυτής ιδίως της βάσεως πρέπει να αποφασίζεται εάν οι ερωτήσεις 
υποβάλλονται άµεσα ή µέσω του διενεργούντος την εξέταση δικαστή του 
δικαστηρίου εκτελέσεως. Ο εν λόγω δικαστής θα µπορεί επίσης να απορρίπτει 
ορισµένες ερωτήσεις, όταν λ.χ. προσκρούουν σε δικαίωµα άρνησης των 
µαρτύρων βάσει του δικαίου του δικαστηρίου εκτελέσεως. Θα ήταν ωστόσο 
ανεπίτρεπτο να αποκλείεται κάθε δικαίωµα των εντεταλµένων του αιτούντος 
δικαστηρίου να υποβάλλουν ερωτήσεις.

Οι διαδικαστικές ενέργειες ρυθµίζονται στο άρθρο 12 παράγραφοι 3 και 5. 
Κατά το άρθρο 12 παράγραφος 3, το αιτούν δικαστήριο µπορεί να συ-
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µπεριλαµβάνει τη γνωστοποίηση σύµφωνα µε την οποία κατά τη διεξαγωγή 
αποδείξεων θα παρίσταται εντεταλµένος, ή τη ζητούµενη ενεργό συµµετοχή, 
στην αρχική αίτηση δικαστικής συνδροµής (έντυπο Α)· η κοινοποίηση αυτή 
µπορεί πάντως να γίνεται και εκ των υστέρων. Το δικαστήριο εκτελέσεως 
κοινοποιεί κατόπιν στο αιτούν δικαστήριο διά του εντύπου ΣΤ τον τόπο και το 
χρόνο της διεξαγωγής, ορίζοντας ενδεχοµένως τις προϋποθέσεις συµµετοχής. 
Σκόπιµο είναι της τυπικής κοινοποιήσεως να προηγείται άτυπη (τηλεφωνική) 
συµφωνία των ενδιαφεροµένων δικαστηρίων για τις προθεσµίες.

2.3.4. Λόγοι άρνησης

Το άρθρο 14 παράγραφοι 1 και 2 συγκεφαλαιώνει (εντελώς διαφορετικούς) 
λόγους για την άρνηση εκτελέσεως παραγγελίας. Η διάταξη αυτή φέρει 
εξαντλητικό χαρακτήρα όταν η διεξαγωγή αποδείξεων παραγγέλλεται 
σύµφωνα µε το δίκαιο του κράτους εκτελέσεως. Άλλοι λόγοι άρνησης δεν 
επιτρέπεται να προβάλλονται στις περιπτώσεις αυτές. Εάν αντιθέτως η 
διεξαγωγή αποδείξεων ζητείται κατά παρέκκλιση του εν λόγω δικαίου, 
λαµβάνονται επιπλέον υπόψη οι λόγοι άρνησης που µνηµονεύονται στο 
άρθρο 10 παράγραφοι 3 και 4.

Το άρθρο 14 παράγραφος 1 ρυθµίζει προπάντων τα δικαιώµατα άρνησης ή 
απαγόρευσης κατάθεσης σύµφωνα µε το δίκαιο του αιτούντος κράτους ή του 
κράτους εκτελέσεως. Στους περιορισµούς αυτούς πρέπει να ακολουθείται κατά 
γράµµα η διάταξη µόνον όταν την επικαλείται το εξεταζόµενο πρόσωπο — 
ενδεχοµένως αφού το δικαστήριο το νουθετήσει ως προς τα δικαιώµατά του. ∆εν 
προβλέπεται αυτεπαγγέλτως επιβαλλόµενη απαγόρευση κατάθεσης. Γενικά, 
αυτός ο λόγος άρνησης αναγνωρίζεται αφού γίνει απόπειρα εξέτασης. Εάν ο 
εξεταζόµενος επικαλεστεί δικαίωµά του να αρνηθεί την κατάθεση σύµφωνα µε 
το δίκαιο του αιτούντος κράτους και εάν δεν υπάρχουν σχετικές πληροφορίες, το 
δικαστήριο εκτελέσεως πρέπει να ζητήσει διευκρινίσεις από το αιτούν 
δικαστήριο. ∆εν προβλέπεται ειδικό έντυπο γι’ αυτό. Εάν προκύψει ότι δικαίως 
υπήρξε άρνηση κατάθεσης, το γεγονός κοινοποιείται πάραυτα στο αιτούν 
δικαστήριο διά του εντύπου Η.

Το άρθρο 14 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β) περιέχει λόγους άρνησης που 
προκύπτουν ήδη στην κατ’ ουσίαν εξέταση της παραγγελίας. Οι λόγοι αυτοί 
κοινοποιούνται στο αιτούν δικαστήριο εντός 60 ηµερών από την παραλαβή 
της παραγγελίας (άρθρο 14 παράγραφος 4).

Σύµφωνα µε το άρθρο 14 παράγραφος 2 στοιχείο α), η εκτέλεση παραγγελίας 
µπορεί να µη γίνεται δεκτή εάν δεν εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του 
κανονισµού. Το αν ισχύει αυτό πρέπει να διερευνηθεί µε κριτήρια ανεξάρτητα 
από τον κανονισµό (βλέπε ανωτέρω σηµείο 1).

Σύµφωνα µε το άρθρο 14 παράγραφος 2 στοιχείο β), η παραγγελία µπορεί 
να µη γίνει δεκτή εάν κατά το δίκαιο του κράτους εκτελέσεως δεν υπάγεται 
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στη δικαιοδοσία του δικαστηρίου του. Η διάταξη αυτή αφορά µόνον την 
(µάλλον αδιανόητη) περίπτωση κατά την οποία, σύµφωνα µε το δίκαιο του 
κράτους εκτελέσεως, ένας ορισµένος τύπος διεξαγωγής αποδείξεων 
ανεξάρτητος από το αντικείµενο της διαδικασίας πρέπει να διεκπεραιωθεί 
όχι από δικαστήρια αλλά από άλλα όργανα. Αντιθέτως, δεν περιλαµβάνεται 
η κατάσταση στην οποία µια υπόθεση η οποία κατά τον κανονισµό 
χαρακτηρίζεται αστική δεν εµπίπτει στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων του 
κράτους εκτελέσεως. Όταν στην περίπτωση αυτή ένα δικαστήριο 
παραγγέλλει τη διεξαγωγή αποδείξεων, ο τύπος της οποίας υπάγεται στη 
δικαιοδοσία των δικαστηρίων του κράτους εκτελέσεως (π.χ. η εξέταση 
µαρτύρων), το άρθρο 14 παράγραφος 2 στοιχείο β) δεν ισχύει και ως εκ 
τούτου πρέπει να πραγµατοποιηθεί η διεξαγωγή αποδείξεων. Αυτό 
προκύπτει κυρίως από το άρθρο 14 παράγραφος 3, σύµφωνα µε το οποίο η 
παραγγελία δεν επιτρέπεται να απορριφθεί (µεταξύ άλλων) και διότι στο 
κράτος εκτελέσεως δεν υφίσταται δικαστική διαδικασία αντίστοιχη µε τη 
διαδικασία του αιτούντος κράτους.

Το άρθρο 14 παράγραφος 2 στοιχεία γ) και δ) ρυθµίζει τις έννοµες 
συνέπειες µιας αίτησης για τη συµπλήρωση παραγγελίας (άρθρο 8) ή για 
την πληρωµή προκαταβολής επί των εξόδων (άρθρο 18). Εάν η αίτηση αυτή 
δεν ακολουθήσει εντός 30 (συµπλήρωση) ή 60 ηµερών (προκαταβολή), η 
εκτέλεση της παραγγελίας µπορεί να µη γίνει δεκτή. Το αιτούν δικαστήριο 
ενηµερώνεται γι’ αυτό αµέσως µετά την παρέλευση της προθεσµίας. Το 
γεγονός ότι στο άρθρο 14 παράγραφος 4 προβλέπεται 60ήµερη προθεσµία 
από την παραλαβή της παραγγελίας και γι’ αυτές επίσης τις περιπτώσεις 
πρέπει να είναι συντακτικό σφάλµα· η άρνηση είναι αυτονόητη µόνον αφού 
παρέλθουν ανεκµετάλλευτες οι προθεσµίες που µνηµονεύονται στο άρθρο 
14 παράγραφος 2 στοιχεία γ) και δ).

Άλλοι λόγοι άρνησης δεν προβλέπονται. Αυτό προκύπτει ήδη από τη ρητή 
διατύπωση του άρθρου 14 παράγραφοι 1 και 2 πρώτο εδάφιο. Εκτός αυτού, το 
άρθρο 14 παράγραφος 3 ορίζει ρητά ότι η εκτέλεση της παραγγελίας δεν 
επιτρέπεται να µη γίνει δεκτή όταν για τη διαδικασία επί της οποίας στηρίζεται 
η διαδικασία υφίσταται αποκλειστική αρµοδιότητα του κράτους εκτελέσεως. 
Το δικαστήριο εκτελέσεως δεσµεύεται συνεπώς από το δικαστήριο εκτελέσεως 
το οποίο κρίνει το θέµα της αρµοδιότητας. Σύµφωνα µε το άρθρο 35 
παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 44/2001 (κανονισµός «Βρυξέλλες 
Ι»), η παραβίαση των διατάξεων περί αποκλειστικής αρµοδιότητας συνιστά 
λόγο άρνησης της αναγνώρισης και της εκτέλεσης.
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3. Απευθείας διεξαγωγή αποδείξεων

Η δυνατότητα απευθείας διεξαγωγής αποδείξεων στην αλλοδαπή (άρθρο 17) 
αποτελεί σηµαντική πρόοδο έναντι της µέχρι τούδε νοµικής καταστάσεως. Σε 
αντιδιαστολή προς την παραδοσιακή διεξαγωγή αποδείξεων διά της 
δικαστικής συνδροµής, το αιτούν δικαστήριο διευθύνει την εν προκειµένω 
διεξαγωγή αποδείξεων αποκλειστικά σύµφωνα µε το οικείο δίκαιο και δίχως 
συµµετοχή δικαστηρίων του κράτους στο οποίο θα πραγµατοποιηθεί η 
διεξαγωγή αποδείξεων (άρθρο 17 παράγραφοι 3 και 6· για τυχόν εξαιρέσεις 
βλέπε κατωτέρω).

Το αν ένα δικαστήριο µπορεί ή ενδεχοµένως οφείλει να κάνει χρήση της 
δυνατότητας απευθείας διεξαγωγής αποδείξεων που διανοίγει ο κανονισµός 
εξαρτάται µόνον από το δίκαιό του. Αυτό συνάγεται από το άρθρο 1 
παράγραφος 1 στοιχείο β): το άρθρο 17 εφαρµόζεται µόνον εάν ένα δικαστήριο 
ζητεί σύµφωνα µε τις εθνικές του νοµοθετικές διατάξεις άδεια να 
πραγµατοποιήσει διεξαγωγή αποδείξεων στην αλλοδαπή.

Το δίκαιο του αιτούντος κράτους κρίνει επίσης ποιος πραγµατοποιεί τη 
διεξαγωγή αποδείξεων (άρθρο 17 παράγραφος 3). ∆υνατές στην πράξη είναι 
δύο περιπτώσεις. Αφενός το ίδιο το δικαστήριο —άρα και ο αρµόδιος(-οι) 
δικαστής(-ές)— µπορεί να πραγµατοποιήσει διεξαγωγή αποδείξεων στην 
αλλοδαπή. Αφετέρου υπάρχει δυνατότητα αποστολής πραγµατογνώµονα ο 
οποίος συνάγει τα πορίσµατά του στην αλλοδαπή και επί της βάσεως αυτής 
γνωµατεύει κατόπιν ενώπιον του δικάζοντος δικαστηρίου.

Το αν η αποστολή πραγµατογνώµονα συνιστά απευθείας διεξαγωγή 
αποδείξεων κατά την έννοια του άρθρου 17 αποτέλεσε κατά την εκπόνηση του 
κανονισµού αµφιλεγόµενο ζήτηµα. Ορισµένα κράτη µέλη έκριναν ότι η απλή 
συναγωγή πορισµάτων από πραγµατογνώµονα δεν πρέπει να θεωρείται 
δικαστική δραστηριότητα και συνεπώς δεν εµπίπτει εξ υπαρχής στο πεδίο 
εφαρµογής του κανονισµού. Κατά την άποψη αυτή τα δικαστήρια έχουν 
βασικά δικαίωµα να αποστέλλουν πραγµατογνώµονες στην αλλοδαπή. Άλλα 
κράτη χαρακτήρισαν αντιθέτως τη δραστηριότητα του εµπειρογνώµονα ως 
(εν ευρεία εννοία) δικαστική δραστηριότητα του κράτους αποστολής και 
έκριναν ότι απουσία ρητής αδείας η δραστηριότητα αυτή είναι —για λόγους 
δηµοσίου διεθνούς δικαίου— ανεπίτρεπτη. Το άρθρο 17 παράγραφος 3 
επέλεξε στο επίµαχο αυτό ζήτηµα περιοριστικότερη διατύπωση. Και η 
αποστολή πραγµατογνώµονα επιτρέπεται συνεπώς µόνο µε τη διαδικασία του 
άρθρου 17.

Οι δυνατότητες απευθείας διεξαγωγής αποδείξεων στην αλλοδαπή είναι 
πολλαπλώς περιορισµένες. Κατά κανόνα η διεξαγωγή αποδείξεων µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί µόνο σε εκούσια βάση (άρθρο 17 παράγραφος 2). Συνεπώς, 
ένα δικαστήριο δεν µπορεί επ’ ουδενί να επιβάλει στην αλλοδαπή 
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καταναγκαστικά µέτρα. Οι εξεταζόµενοι πρέπει να ενηµερώνονται ευθέως για 
τον προαιρετικό χαρακτήρα της κατάθεσής τους.

Περαιτέρω, η αρµόδια αρχή του κράτους εκτελέσεως µπορεί να θέτει όρους 
για τη διεξαγωγή αποδείξεων (άρθρο 17 παράγραφος 4). Ένας τέτοιος όρος 
µπορεί ειδικότερα να είναι η συµµετοχή δικαστηρίου του κράτους εκτελέσεως. 
Και σε αυτήν επίσης την περίπτωση όµως η διεξαγωγή αποδείξεων είναι 
αρµοδιότητα του αιτούντος δικαστηρίου· το διορισµένο δικαστήριο του 
κράτους εκτελέσεως πρέπει να µεριµνά προκειµένου για την ορθή εφαρµογή 
του άρθρου 17 και την τήρηση των τυχόν επιβαλλοµένων όρων.

Μια παραγγελία για απευθείας διεξαγωγή αποδείξεων µπορεί να απορριφθεί 
αν η παραγγελία δεν εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του κανονισµού ή δεν 
περιλαµβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σύµφωνα µε το άρθρο 4 [άρθρο 
17 παράγραφος 5 στοιχεία α) και β)]. Οι εν προκειµένω λόγοι άρνησης 
αντιστοιχούν στους λόγους που ισχύουν και για παραγγελίες κατά τον 
παραδοσιακό τρόπο [άρθρο 14 παράγραφος 2 στοιχεία α) και γ)]. Επιπλέον, 
µια απευθείας διεξαγωγή αποδείξεων µπορεί να µη γίνει δεκτή όταν αντίκειται 
προς βασικές αρχές δικαίου του κράτους εκτελέσεως [άρθρο 17 παράγραφος 5 
στοιχείο γ)].

Η πρακτική αξία του τελευταίου αυτού λόγου άρνησης δεν πρέπει να είναι 
πολύ µεγάλη. Κατά κανόνα δεν επιτρέπεται να απορρίπτεται κάθε µορφή 
απευθείας διεξαγωγής αποδείξεων εν γένει από δικαστήρια άλλων κρατών 
µελών µε επίκληση του συγκεκριµένου αυτού λόγου άρνησης και δη µε την 
αιτιολογία ότι η εν λόγω διεξαγωγή αποδείξεων θίγει τα κυριαρχικά 
δικαιώµατα του ενδιαφεροµένου κράτους. Το άρθρο 17 χρησιµεύει άλλωστε 
ακριβώς για την υπερνίκηση αυτού του —ενδεχοµένως βάσιµου σύµφωνα µε 
το δηµόσιο διεθνές δίκαιο— σκεπτικού περί κυριαρχικών δικαιωµάτων. Πέραν 
αυτού, το άρθρο 17 θα έχανε κάθε πρακτική αξία αν επιτρεπόταν στα κράτη 
µέλη να αρνούνται κάθε µορφή απευθείας διεξαγωγής αποδείξεων επικα-
λούµενα βασικές αρχές δικαίου. Γι’ αυτόν και µόνο το λόγο η διασταλτική ερ-
µηνεία του άρθρου 17 παράγραφος 5 είναι ήδη απαράδεκτη.

Ο εν προκειµένω λόγος άρνησης µπορεί συνεπώς να προβληθεί µόνον όταν η 
προβλεπόµενη απευθείας διεξαγωγή αποδείξεων αντίκειται σε βασικές αρχές 
δικαίου του κράτους στο οποίο θα πραγµατοποιηθεί. Στη συνάρτηση αυτή πρέπει 
να ληφθεί υπόψη ότι η διεξαγωγή αποδείξεων δυνάµει του άρθρου 17 παράγραφος 
2 µπορεί ούτως ή άλλως να πραγµατοποιείται µόνον επί εκουσίας βάσεως και 
δίχως καταναγκαστικά µέτρα. Ως εκ τούτου, το άρθρο 17 παράγραφος 5 στοιχείο 
γ) θα παίζει ένα ρόλο µόνον όταν —παρά την εκούσια συµµετοχή όλων των 
ενεχοµένων— η προβλεπόµενη διεξαγωγή αποδείξεων παραβιάζει βασικές αρχές 
δικαίου του κράτους στο οποίο θα πραγµατοποιηθεί. Μια τέτοια κατάσταση 
δύσκολα καθίσταται νοητή. Κατά πάσα πιθανότητα συντρέχει όταν αµφισβητείται 
το εκούσιο της συµµετοχής — όπως λ.χ. όταν προβλέπεται εξέταση παιδιών.
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Το γεγονός ότι η διενέργεια απευθείας διεξαγωγής αποδείξεων µπορεί να 
απορριφθεί µόνο σε περίπτωση παραβίασης βασικών κανόνων δικαίου του 
κράτους στο οποίο θα πραγµατοποιηθεί έχει επιπτώσεις και στην ερµηνεία του 
άρθρου 17 παράγραφος 4. Οι όροι που µπορεί να θέτει το κράτος εκτελέσεως δεν 
επιτρέπεται να διαµορφώνονται κατά τρόπον που ουσιαστικά δεν επιτρέπει την 
απευθείας διεξαγωγή αποδείξεων. Αυτό θα συνέβαινε φερ’ ειπείν αν ο ρόλος του 
δικαστηρίου που διορίζεται από το κράτος εκτελέσεως σύµφωνα µε το άρθρο 17 
παράγραφος 4 του παρείχε τόση εξουσία ώστε κατ’ ουσίαν αυτό το δικαστήριο 
(και όχι το αιτούν) να προΐσταται της διεξαγωγής αποδείξεων.

Η δικονοµική διαδικασία στην απευθείας διεξαγωγή αποδείξεων ρυθµίζεται 
από το άρθρο 17 παράγραφοι 1 και 4. Για αποφάσεις σχετικά µε παραγγελίες 
για απευθείας διεξαγωγή αποδείξεων κάθε κράτος µέλος πρέπει σύµφωνα µε 
το άρθρο 3 παράγραφος 3 να ορίζει είτε το κεντρικό όργανο του άρθρου 3 
παράγραφοι 1 και 2 είτε µία ή περισσότερες άλλες αρχές. Αυτές µπορούν εν 
προκειµένω να είναι δικαστήρια. Σε αυτά τα αρµόδια όργανα πρέπει να 
απευθύνει παραγγελία διά του εντύπου Ι δικαστήριο που επιθυµεί διεξαγωγή 
αποδείξεων σε άλλο κράτος µέλος (άρθρο 17 παράγραφος 1). Στο έντυπο 
πρέπει να περιγράφεται όσο το δυνατόν ακριβέστερα η σκοπούµενη διεξαγωγή 
αποδείξεων. Το αρµόδιο όργανο του κράτους όπου θα πραγµατοποιηθεί η 
διεξαγωγή αποδείξεων πρέπει να κοινοποιήσει εντός 30 ηµερών µε το έντυπο 
Ι αν και ενδεχοµένως υπό ποιους όρους επιτρέπεται η διεξαγωγή αποδείξεων 
(άρθρο 17 παράγραφος 4). Παράλληλα προωθείται η χρησιµοποίηση τηλεπι-
κοινωνιακών τεχνολογιών (άρθρο 17 παράγραφος 4 τρίτο εδάφιο).

Οι έννοµες συνέπειες της απράκτως παρερχόµενης 30ήµερης προθεσµίας δεν 
ρυθµίζονται. Εφόσον δεν υπάρχουν ρητές ρυθµίσεις, η σιωπή µάλλον δεν 
πρέπει να θεωρηθεί συγκατάθεση. Το αιτούν δικαστήριο πρέπει επίσης να 
αναµένει την απόφαση του αρµόδιου οργάνου και µετά την παρέλευση της 
προθεσµίας. Αλλιώς, η συχνή υπέρβαση των προθεσµιών θα συνιστούσε 
αναµφίβολα παράβαση της Συνθήκης κατά την έννοια των άρθρων 226 επ. 
της συνθήκης ΕΚ.

4. Έξοδα

4.1. Βασική αρχή

Σύµφωνα µε το άρθρο 18 παράγραφος 1, για την εκτέλεση παραγγελλόµενης 
διεξαγωγής αποδείξεων δεν απαιτείται πληρωµή τελών ή εξόδων. Συνεπώς, η 
δικαστική συνδροµή παρέχεται κατ’ αρχήν δωρεάν. Η ρύθµιση αυτή 
εφαρµόζεται κατ’ αναλογίαν εάν το κράτος εκτελέσεως αναθέσει σε δικα-
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στήριό του, σύµφωνα µε το άρθρο 17 παράγραφος 4, να εποπτεύσει την τήρηση 
των όρων που έχουν τεθεί για την απευθείας διεξαγωγή αποδείξεων. Συνεπώς 
ούτε και γι’ αυτό χρεώνονται έξοδα.

4.2. Επιστροφή εξόδων από το αιτούν δικαστήριο

Για ορισµένες πιθανόν δαπανηρές ενέργειες, το άρθρο 18 παράγραφος 2 
προβλέπει, κατά παρέκκλιση από τον γενικό κανόνα του άρθρου 18 
παράγραφος 1, επιστροφή εξόδων. Σε αυτά συµπεριλαµβάνονται τα έξοδα για 
πραγµατογνώµονες και διερµηνείς, καθώς και έξοδα που γεννώνται από την 
εφαρµογή ειδικών τύπων (άρθρο 10 παράγραφος 3) ή τηλεπικοινωνιακών 
τεχνολογιών (άρθρο 10 παράγραφος 4).

Με εξαίρεση την ιδιάζουσα περίπτωση των εξόδων για εµπειρογνώµονες 
(κατωτέρω σηµείο 4.3), το άρθρο 18 παράγραφος 2 ενεργοποιείται µόνο µετά 
την πραγµατοποίηση της διεξαγωγής αποδείξεων. Πιο συγκεκριµένα, 
σύµφωνα µε το άρθρο 18 παράγραφος 3 η πληρωµή προκαταβολής επί των 
εξόδων δεν αποτελεί όρο για την πραγµατοποίηση µιας διεξαγωγής 
αποδείξεων, εκτός αν πρόκειται για έξοδα πραγµατογνωµοσύνης. Το 
δικαστήριο εκτελέσεως πρέπει συνεπώς να πραγµατοποιεί την αιτούµενη 
διεξαγωγή αποδείξεων ακόµα και όταν συνεπάγεται δαπάνες επιστρεπτέες 
δυνάµει του άρθρου 18 παράγραφος 2. Εάν η διεξαγωγή αποδείξεων από το 
δικαστήριο εκτελέσεως δεν είναι δυνατή παρά µόνον εάν πράγµατι 
καταβληθούν τα έξοδα —όταν λ.χ. ένας διερµηνέας συµµετέχει µόνον αν του 
προπληρωθούν οι αµοιβές του—, το δικαστήριο εκτελέσεως υποχρεούται να 
προκαταβάλει τις αµοιβές αυτές. Η εφαρµογή διατάξεων της εθνικής 
δικονοµίας του κράτους εκτελέσεως, σύµφωνα µε τις οποίες η διεξαγωγή 
αποδείξεων στις περιπτώσεις αυτές εξαρτάται από την πληρωµή προκαταβολής 
επί των εξόδων, αποκλείεται δυνάµει του άρθρου 18 παράγραφος 3 (εκτός αν 
πρόκειται για πραγµατογνωµοσύνες).

Εάν απαιτηθεί επιστροφή εξόδων εκ των υστέρων, το αιτούν δικαστήριο 
πρέπει πάραυτα να προβεί στην επιστροφή τους. Το δικαστήριο µπορεί είτε να 
πληρώσει το ίδιο τα έξοδα αυτά είτε να ζητήσει την πληρωµή τους από τους 
διαδίκους. Το ζήτηµα που πρέπει να διευθετηθεί στη συνάρτηση αυτή, δηλαδή 
το αν ή ποιος διάδικος υποχρεούται να πληρώσει, κρίνεται µόνο σύµφωνα µε 
το δίκαιο του αιτούντος κράτους (άρθρο 18 παράγραφος 2 τελευταίο εδάφιο). 
Σε σχέση ωστόσο µε το δικαστήριο εκτελέσεως, η υποχρέωση επιστροφής 
αφορά το αιτούν δικαστήριο. Συνεπώς, σε περίπτωση αδυναµίας ή άρνησης 
πληρωµής από µέρους των διαδίκων, το αιτούν δικαστήριο πρέπει να 
καταβάλει τα έξοδα ακόµα και όταν σύµφωνα µε το δίκαιό του καθεαυτό 
υποχρεωµένοι να πληρώσουν είναι οι διάδικοι. Προς αποφυγήν της επι-
κουρικής αυτής ευθύνης, κάθε παραγγελία που προβλέπεται να συνεπιφέρει 
έξοδα πρέπει να πραγµατοποιείται µόνον αφού οι πάσης φύσεως αποζηµιώσεις 
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προκαταβληθούν στο αιτούν δικαστήριο από τους διαδίκους οι οποίοι 
υποχρεούνται να πληρώσουν σύµφωνα µε το εσωτερικό δίκαιο.

4.3.  Προκαταβολή επί των εξόδων

Η ρύθµιση του άρθρου 18 παράγραφος 2 ισχύει και για τις αµοιβές 
πραγµατογνωµόνων. Το δικαστήριο εκτελέσεως µπορεί ως εκ τούτου να 
πληρώνει αρχικά το ίδιο τα έξοδα πραγµατογνώµονα και εν συνεχεία να 
απαιτεί την επιστροφή τους από το αιτούν δικαστήριο. Το άρθρο 18 
παράγραφος 3 διανοίγει όµως και τη δυνατότητα να εξαρτάται µια 
πραγµατογνωµοσύνη από την πληρωµή προκαταβολής επί των εξόδων.

Γι’ αυτόν το σκοπό, το δικαστήριο εκτελέσεως µπορεί, χρησιµοποιώντας το 
έντυπο Γ, να καλεί το αιτούν δικαστήριο να καταβάλει προκαταβολή επί των 
εξόδων (άρθρο 8 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο). Το αιτούν δικαστήριο µπορεί 
είτε να εµβάσει το ίδιο αυτή την προκαταβολή είτε να καλέσει τους διαδίκους 
να το πράξουν. Το αν και το ποιος διάδικος υποχρεούται να πληρώσει την 
προκαταβολή, καθώς και οι συνέπειες της µη καταβολής στη διαδικασία του 
αιτούντος δικαστηρίου, κρίνεται πάλι από το δίκαιο του εν λόγω δικαστηρίου 
και µόνο.

Η πληρωµή της προκαταβολής πρέπει να επιβεβαιωθεί από το δικαστήριο 
εκτελέσεως, σύµφωνα µε το άρθρο 8 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο, εντός 
δέκα ηµερών µε αποστολή του εντύπου ∆. Μόνον από αυτή τη χρονική στιγµή 
και ύστερα αρχίζει η 90ήµερη προθεσµία εκτέλεσης της παραγγελίας (άρθρα 9 
παράγραφος 2 και 10 παράγραφος 1). Σε τι ύψος καθορίζεται εν συνεχεία η 
αµοιβή του πραγµατογνώµονα και κατά πόσον οι διάδικοι της αρχικής 
διαδικασίας έχουν δικαίωµα να αναµειχθούν στο θέµα αυτό κρίνεται 
αποκλειστικά µε βάση το δίκαιο του κράτους εκτελέσεως. Είναι αυτονόητο, 
και άρα δεν χρειάζεται να ορίζεται αυτοτελώς, ότι µετά την καταβολή της 
αµοιβής του εµπειρογνώµονα το τυχόν εναποµένον υπόλοιπο της προκατα-
βολής δέον να επιστρέφεται πάραυτα στο αιτούν δικαστήριο.

Εάν εντός 60 ηµερών µετά την απαίτηση δεν διαβιβαστεί προκαταβολή, η 
εκτέλεση της παραγγελίας µπορεί να µη γίνει δεκτή [άρθρο 14 παράγραφος 2 
στοιχείο δ)· έντυπο Η]. Αυτό βέβαια δεν εµποδίζει επανάληψη της παραγγελίας 
εάν οι διάδικοι ή το αιτούν δικαστήριο συµφωνήσουν τελικά να καταβάλουν 
την προκαταβολή επί των εξόδων και µετά την παρέλευση του χρόνου 
αυτού.

Το άρθρο 18 παράγραφος 3 τελευταίο εδάφιο ορίζει ρητά ότι η προκαταβολή 
δεν αποτελεί όρο εκτέλεσης άλλων παραγγελιών. Οι συνέπειες της ρύθµισης 
αυτής έχουν ήδη επισηµανθεί ανωτέρω (σηµείο 4.2).
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5. Τελικές διατάξεις

Ο κανονισµός άρχισε να ισχύει τυπικά την 1η Ιουλίου 2001 (άρθρο 24 παράγραφος 
1). Οι διατάξεις οι σχετικές µε τα δικαστήρια τίθενται ωστόσο σε εφαρµογή την 
1η Ιανουαρίου 2004 (άρθρο 24 παράγραφος 2). Ώς την 1η Ιουλίου 2003 τα κράτη 
µέλη έπρεπε να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή τα εξής (άρθρο 22):

— τα δικαστήρια τα αρµόδια για τη διεξαγωγή αποδείξεων µε την εκάστοτε 
ειδική τους αρµοδιότητα·

— τα κεντρικά όργανα και τις αρχές που έχουν αρµοδιότητα απευθείας 
διεξαγωγής αποδείξεων·

— τα τεχνικά µέσα που διαθέτουν για την παραλαβή της παραγγελίας τα 
αρµόδια προς τούτο δικαστήρια·

— τις επιτρεπόµενες γλώσσες όσον αφορά τις παραγγελίες.

Βάσει των δηλώσεων αυτών, η Επιτροπή συνέταξε δυνάµει του άρθρου 19 
παράγραφος 1 εγχειρίδιο, το οποίο διατίθεται και ενηµερώνεται και σε 
ηλεκτρονική επίσης µορφή. Οσάκις µελλοντικά προκύπτουν µεταβολές 
στα κράτη µέλη, πρέπει και αυτές να κοινοποιούνται πάραυτα στην 
Επιτροπή.

∆υνάµει του άρθρου 21 παράγραφος 1, ο κανονισµός έχει το προβάδισµα 
έναντι κάθε σχετικής διµερούς και πολυµερούς συµφωνίας µεταξύ των 
κρατών µελών. Η σύµβαση της Χάγης για τη λήψη µαρτυρικών αποδείξεων 
επιτρέπει —ως η σπουδαιότερη πηγή δικαίου σε αυτόν τον τοµέα— το 
προβάδισµα ειδικών νοµικών πράξεων (άρθρο 32 της σύµβασης της Χάγης). 
Τα κράτη µέλη έχουν πάντως το δικαίωµα να διατηρούν τις συµφωνίες αυτές, 
χάριν περαιτέρω απλοποίησης της διεξαγωγής αποδείξεων, ή και να τις 
ανανεώνουν, µε την προϋπόθεση ωστόσο να συνάδουν οι συµφωνίες αυτές µε 
τον κανονισµό. Αυτό εξυπονοεί συν τοις άλλοις ότι οι συµφωνίες δεν 
επιτρέπεται να περιέχουν περιπλοκότερες ρυθµίσεις απ’ ό,τι ο κανονισµός. Τα 
κράτη µέλη έπρεπε να διαβιβάσουν στην Επιτροπή ώς την 1η Ιουλίου 2003 
αντίγραφο των συµφωνιών που διατηρούν επ’ αυτής της βάσεως. Στην 
περίπτωση συµφωνιών που θα συνάπτονται µελλοντικά, θα πρέπει να 
διαβιβάζεται πάραυτα στην Επιτροπή αντίγραφο του σχεδίου τους. Πέραν 
αυτού, τα κράτη µέλη υποχρεούνται να κοινοποιούν κάθε τυχόν καταγγελία ή 
τροποποίηση των συµφωνιών αυτών. Η Επιτροπή πρέπει να περιλαµβάνει στο 
εγχειρίδιό της και αυτές επίσης τις πληροφορίες.

Εκτός από τη σύνταξη του εγχειριδίου, η Επιτροπή είναι επιφορτισµένη µε την 
τυχόν απαιτούµενη ενηµέρωση ή τεχνική προσαρµογή των εντύπων που 
ανευρίσκονται εν παραρτήµατι στον κανονισµό (άρθρο 20 παράγραφος 2). 
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Στο έργο της αυτό η Επιτροπή επικουρείται, δυνάµει του άρθρου 20, από 
συµβουλευτική επιτροπή κατά τα οριζόµενα στα άρθρα 3 και 7 της απόφασης 
1999/468/ΕΚ (9). Επίσης, η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει το 2007 —και εν 
συνεχεία ανά πενταετία— έκθεση όσον αφορά την εφαρµογή του κανονισµού 
προς το Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή 
και το Συµβούλιο (άρθρο 23). Για να καταστεί δυνατόν κάτι τέτοιο, τα 
δικαστήρια των κρατών µελών οφείλουν να γνωστοποιούν τα τυχόν 
προβλήµατα που προκύπτουν κατά την εφαρµογή του κανονισµού είτε άµεσα 
στην Επιτροπή είτε στο κεντρικό όργανο του οικείου κράτους µέλους. Μόνον 
έτσι θα είναι δυνατόν να σχηµατιστεί µετά από κάποιο διάστηµα πραγµατική 
εικόνα της λειτουργίας του κανονισµού.

(9) ΕΕ C 38 της 6.2.2001, σ. 3.
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I

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 28ης Μαΐου 2001

για τη συνεργασία µεταξύ των δικαστηρίων των κρατών µελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε
αστικές ή εµπορικές υποθέσεις

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, (5) ∆εδοµένου ότι οι στόχοι της προτεινόµενης δράσης, δηλαδή
η βελτίωση της συνεργασίας µεταξύ δικαστηρίων κατά τη
διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εµπορικές υποθέσεις,'Εχοντας υπόψη:
δεν µπορούν να επιτευχθούν ικανοποιητικά από τα κράτη
µέλη και µπορούν συνεπώς, λόγω των διαστάσεων καιτη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
των αποτελεσµάτων αυτής, να επιτευχθούν καλύτερα σετο άρθρο 61 στοιχείο γ) και το άρθρο 67 παράγραφος 1,
κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα µπορεί να λάβει µέτρα
σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5την πρωτοβουλία της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γερµα-
της συνθήκης. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότηταςνίας (1),
του ιδίου άρθρου, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα
αναγκαία προς επίτευξη των στόχων αυτών.τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),
(6) ∆εν υφίσταται µέχρι σήµερα καµία δεσµευτική νοµική πράξη

µεταξύ όλων των κρατών µελών στο πεδίο της διεξαγωγήςΕκτιµώντας τα ακόλουθα:
αποδείξεων. Η σύµβαση της Χάγης της 18ης Μαρτίου 1970
για τη λήψη µαρτυρικών αποδείξεων στην τη αλλοδαπή σε

(1) Η Ευρωπαϊκή 'Ενωση έθεσε ως στόχο να διατηρήσει και να αστικές και εµπορικές υποθέσεις ισχύει µόνον µεταξύ ένδεκα
αναπτύξει ένα χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης κρατών µελών της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης.
στον οποίο διασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των
προσώπων. Προκειµένου να δηµιουργήσει βαθµιαία έναν
τέτοιο χώρο, η Κοινότητα θεσπίζει, µεταξύ άλλων, στον (7) ∆εδοµένου ότι, για την έκδοση µιας απόφασης στα πλαίσια
τοµέα της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις, τα εκκρεµούς διαδικασίας σε αστικές ή εµπορικές υποθέσεις
µέτρα τα οποία είναι αναγκαία για την οµαλή λειτουργία ενώπιον δικαστηρίου ενός κράτους µέλους συχνά απαιτείται
της εσωτερικής αγοράς. η διεξαγωγή αποδείξεων σε άλλο κράτος µέλος, η

δραστηριότητα της Κοινότητας δεν πρέπει να περιορίζεται
(2) Η απρόσκοπτη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς απαιτεί στον τοµέα της διαβίβασης δικαστικών και εξωδίκων πρά-

να βελτιωθεί, και ιδίως να απλουστευθεί και να επιταχυνθεί, ξεων σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις, που εµπίπτει στον
η συνεργασία των δικαστηρίων στο πεδίο της διεξαγωγής κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1348/2000 του Συµβουλίου, της
αποδείξεων. 29ης Μαΐου 2000, περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα

κράτη µέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή
εµπορικές υποθέσεις (4). Ως εκ τούτου θα πρέπει να συνεχισ-(3) Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, κατά τη σύνοδό του στις 15 και
θεί η βελτίωση της συνεργασίας µεταξύ δικαστηρίων των16 Οκτωβρίου 1999 στο Τάµπερε, υπενθύµισε ότι θα
κρατών µελών στον τοµέα της διεξαγωγής αποδείξεων.πρέπει να εκπονηθούν νέες διατάξεις δικονοµικού δικαίου

για διασυνοριακές υποθέσεις, ιδίως στον τοµέα της διεξα-
γωγής αποδείξεων.

(8) Η αποτελεσµατικότητα δικαστικών διαδικασιών σε αστικές
ή εµπορικές υποθέσεις προϋποθέτει ότι η διαβίβαση της(4) Ο τοµέας αυτός υπάγεται στο άρθρο 65 της συνθήκης. παραγγελίας για διεξαγωγή αποδείξεων και η διεκπεραίωσή
της γίνονται απευθείας και κατά τον ταχύτερο δυνατό τρόπο

(1) ΕΕ C 314 της 3.11.2000, σ. 2. µεταξύ των δικαστηρίων των κρατών µελών.
(2) Γνώµη που διατυπώθηκε στις 14 Μαρτίου 2001 (δεν έχει ακόµα

δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(3) Γνώµη που διατυπώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου 2001 (δεν έχει ακόµα

δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα). (4) ΕΕ L 160 της 30.6.2000, σ. 37.
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(9) Μια ταχεία διαβίβαση παραγγελίας για διεξαγωγή αποδεί- (16) Η εκτέλεση της παραγγελίας σύµφωνα µε το άρθρο 10 δεν
θα πρέπει να γεννά αξίωση οποιασδήποτε επιστροφής τελώνξεων απαιτεί τη χρήση όλων των κατάλληλων µέσων,

τηρουµένων συγκεκριµένων προϋποθέσεων σχετικά µε το εξόδων. Ωστόσο, αν το δικαστήριο της εκτέλεσης ζητήσει
την επιστροφή, οι αµοιβές εµπειρογνωµόνων και διερµηνέωνευανάγνωστο και την αξιοπιστία του παραλαµβανόµενου

εγγράφου. Προκειµένου να διασφαλιστεί ο υψηλότερος και τα έξοδα εφαρµογής του άρθρου 10 παράγραφοι 3 και
4 δεν θα πρέπει να βαρύνουν το δικαστήριο αυτό. Στηνβαθµός σαφήνειας και ασφάλειας του δικαίου, η παραγγελία

διεξαγωγής αποδείξεων πρέπει να διαβιβάζεται σε έντυπο το περίπτωση αυτή, το αιτούν δικαστήριο λαµβάνει τα αναγκαία
µέτρα για να διασφαλίσει την ταχεία επιστροφή. Αν χρειάζε-οποίο συµπληρώνεται στη γλώσσα του κράτους µέλους του

δικαστηρίου εκτελέσεως ή σε µια άλλη αναγνωρισµένη από ται η γνώµη εµπειρογνώµονος, το δικαστήριο της εκτε-
λέσεως δύναται, πριν εκτελέσει την αίτηση, να ζητήσει απότο κράτος αυτό γλώσσα. Για τους ίδιους λόγους, ενδείκνυται

να χρησιµοποιούνται κατά το δυνατόν έντυπα και για το αιτούν δικαστήριο επαρκή εγγύηση ή προκαταβολή όσον
αφορά τα έξοδα της παραγγελίας.την περαιτέρω επικοινωνία µεταξύ των ενδιαφεροµένων

δικαστηρίων.

(17) Ο παρών κανονισµός θα πρέπει να υπερέχει των διατάξεων(10) Μια παραγγελία διεξαγωγής αποδείξεων πρέπει να εκτελείται οι οποίες αφορούν το πεδίο εφαρµογής του και περιέχονται
ταχέως. Εάν η παραγγελία δεν καταστεί δυνατό να εκτελεσθεί σε διεθνείς συµβάσεις που έχουν συνοµολογηθεί από τα
90 ηµέρες µετά την παραλαβή της από το δικαστήριο κράτη µέλη. Τα κράτη µέλη θα πρέπει να είναι ελεύθερα να
εκτελέσεως, το δικαστήριο αυτό οφείλει να γνωστοποιεί στο συνάπτουν συµφωνίες ή συµβάσεις για την περαιτέρω
αιτούν δικαστήριο τους λόγους οι οποίοι αντιτίθενται σε προώθηση της συνεργασίας στο πεδίο της διεξαγωγής
µια ταχεία διεκπεραίωση της υποθέσεως. αποδείξεων.

(11) Προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατικότητα του
(18) Τα δεδοµένα τα οποία διαβιβάζονται σύµφωνα µε τονπαρόντος κανονισµού, η δυνατότητα αρνήσεως εκτελέσεως

παρόντα κανονισµό θα πρέπει να προστατεύονται. ∆εδοµέ-της παραγγελίας διεξαγωγής αποδείξεων θα πρέπει να
νου ότι εφαρµόζεται η οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκούπεριορίζεται σε αυστηρώς καθορισµένες εξαιρέσεις.
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 24ης Οκτω-
βρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων
έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα(12) Το δικαστήριο εκτελέσεως θα πρέπει να εκτελεί την παραγγε-

λία σύµφωνα µε το δίκαιο του κράτους µέλους του. και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών (1)
και η οδηγία 97/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 15ης ∆εκεµβρίου 1997, περί

(13) Οι διάδικοι και, ενδεχοµένως, οι εκπρόσωποί τους, πρέπει επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και
να δύνανται να παραστούν κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων, προστασίας της ιδιωτικής ζωής στον τηλεπικοινωνιακό
εφόσον αυτό προβλέπεται από τη νοµοθεσία του κράτους τοµέα (2), δεν απαιτείται η εισαγωγή ειδικών διατάξεων περί
µέλους του αιτούντος δικαστηρίου, ώστε να έχουν τη προστασίας δεδοµένων στον παρόντα κανονισµό.
δυνατότητα να παρακολουθήσουν τη διαδικασία, όπως θα
συνέβαινε, εάν η διεξαγωγή αποδείξεων πραγµατοποιούταν
στο κράτος µέλος του αιτούντος δικαστηρίου. Πρέπει επίσης (19) Τα µέτρα που είναι απαραίτητα για την εφαρµογή του
να έχουν το δικαίωµα να ζητούν να συµµετέχουν, ώστε να παρόντος κανονισµού θεσπίζονται σύµφωνα µε την
έχουν ενεργητικότερο ρόλο κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων. απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου
Ωστόσο, οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες δύνανται να 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστι-
συµµετέχουν θα πρέπει να ορίζονται από το δικαστήριο κών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (3).
εκτελέσεως σύµφωνα µε το δίκαιο του κράτους µέλους του.

(20) Για την ορθή λειτουργία του παρόντος κανονισµού η(14) Οι εντεταλµένοι του αιτούντος δικαστηρίου πρέπει να
Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει την εφαρµογή του και ναδύνανται να παραστούν κατά τη διεξαγωγή των αποδείξεων,
προτείνει, ενδεχοµένως, τις αναγκαίες τροποποιήσεις.αν αυτό συµβιβάζεται µε τη νοµοθεσία του κράτους µέλους

του αιτούντος δικαστηρίου, ώστε να έχουν µεγαλύτερη
δυνατότητα εκτίµησης των αποδείξεων. Πρέπει επίσης να
έχουν το δικαίωµα να ζητούν να συµµετέχουν, υπό τις (21) Το Ηνωµένο Βασίλειο και η Ιρλανδία γνωστοποίησαν την
προϋποθέσεις που ορίζει το δικαστήριο εκτελέσεως, σύµ- επιθυµία τους να συµµετάσχουν στην έκδοση και εφαρµογή
φωνα µε το δίκαιο του κράτους µέλους του, ώστε να έχουν του παρόντος κανονισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του
ενεργητικότερο ρόλο κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων. προσαρτώµενου πρωτοκόλλου στη συνθήκη για την

Ευρωπαϊκή 'Ενωση και στη συνθήκη για την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, σχετικά µε τη θέση του Ηνωµένου

(15) Για τη διευκόλυνση της διεξαγωγής αποδείξεων, ένα Βασιλείου και της Ιρλανδίας.
δικαστήριο κράτους µέλους πρέπει να έχει τη δυνατότητα,
σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του κράτους µέλους του, να
διεξάγει αποδείξεις απευθείας σε άλλο κράτος µέλος,
εφόσον υπάρχει αποδοχή του τελευταίου προς τούτο και (1) ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31.
υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει το κεντρικό όργανο ή η (2) ΕΕ L 24 της 30.1.1998, σ. 1.

(3) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.αρµόδια αρχή του κράτους µέλους εκτελέσεως.
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(22) Σύµφωνα µε τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου για τη 'Αρθρο 3
θέση της ∆ανίας, το οποίο έχει προσαρτηθεί στη συνθήκη
για την Ευρωπαϊκή 'Ενωση και στη συνθήκη για την ίδρυση Κεντρικό όργανο
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η ∆ανία δεν συµµετέχει στην
έκδοση του ανά χείρας κανονισµού και κατά συνέπεια δεν 1. Κάθε κράτος µέλος ορίζει ένα κεντρικό όργανο, το οποίο:δεσµεύεται από αυτόν ούτε υπόκειται στην εφαρµογή του,

α) παρέχει πληροφορίες στα δικαστήρια·

β) επιλύει τις δυσχέρειες που µπορεί να προκύψουν σε σχέση µεΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
µια παραγγελία·

γ) διαβιβάζει περαιτέρω, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, µετά από
αίτηση αιτούντος δικαστηρίου, παραγγελία στο αρµόδιο
δικαστήριο.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

2. Οµοσπονδιακά κράτη, κράτη µε πλείονα νοµικά συστήµαταΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
ή κράτη µε αυτόνοµες εδαφικές ενότητες, δύνανται να ορίζουν
περισσότερα από ένα κεντρικά όργανα.

'Αρθρο 1
3. Κάθε κράτος µέλος ορίζει επίσης το κεντρικό όργανο που
προβλέπει η παράγραφος 1 ή µία ή περισσότερες αρµόδιες αρχές
που επιφορτίζονται µε τη λήψη των αποφάσεων επί παραγγελιώνΠεδίο εφαρµογής
σύµφωνα µε το άρθρο 17.

1. Ο παρών κανονισµός ισχύει σε αστικές ή εµπορικές υποθέσεις
όταν το δικαστήριο ενός κράτους µέλους παραγγέλλει, σύµφωνα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
µε τις διατάξεις της εθνικής του νοµοθεσίας:

∆ΙΑΒΙΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
α) στο αρµόδιο δικαστήριο άλλου κράτους µέλους τη διεξαγωγή

αποδείξεων, ή

Τ µ ή µ α 1
β) τη διεξαγωγή αποδείξεων απευθείας σε άλλο κράτος µέλος.

∆ιαβίβαση της παραγγελίας

2. ∆εν επιτρέπεται παραγγελία για τη διεξαγωγή αποδείξεων
'Αρθρο 4εάν οι αποδείξεις δεν προορίζονται να χρησιµοποιηθούν σε

δικαστικές υποθέσεις που έχουν ήδη αρχίσει να εκδικάζονται ή
πρόκειται να εκδικασθούν. Τύπος και περιεχόµενο της παραγγελίας

1. Η παραγγελία υποβάλλεται µέσω του εντύπου Α ή, αναλό-
3. Στον παρόντα κανονισµό, µε τον όρο «κράτος µέλος» γως, του εντύπου Θ του παραρτήµατος και περιλαµβάνει τα
νοούνται τα κράτη µέλη µε εξαίρεση τη ∆ανία. ακόλουθα στοιχεία:

α) το αιτούν δικαστήριο και, ενδεχοµένως, το δικαστήριο
εκτελέσεως·

'Αρθρο 2
β) το όνοµα και τη διεύθυνση των διαδίκων και, ενδεχοµένως,

των εκπροσώπων τους·
Απευθείας επικοινωνία µεταξύ των δικαστηρίων γ) τη φύση και το αντικείµενο της υποθέσεως, καθώς και

σύντοµη παρουσίαση του ιστορικού της·

1. Παραγγελία κατά το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α), δ) την περιγραφή της παραγγελθείσας διεξαγωγής αποδείξεων·
εφεξής «παραγγελία», αποστέλλεται απευθείας από το δικαστήριο

ε) σε περίπτωση παραγγελίας εξέτασης ενός προσώπου:στο οποίο η υπόθεση έχει αρχίσει να εκδικάζεται ή πρόκειται να
εκδικασθεί, εφεξής «αιτούν δικαστήριο», στο αρµόδιο δικαστήριο — το όνοµα και τη διεύθυνση των προσώπων τα οποία
ενός άλλου κράτους µέλους, εφεξής «δικαστήριο εκτελέσεως», µε καλούνται να εξεταστούν,
σκοπό τη διεξαγωγή αποδείξεων.

— τις ερωτήσεις οι οποίες πρόκειται να τεθούν στα
πρόσωπα τα οποία καλούνται να εξεταστούν ή το
ιστορικό της υπόθεσης για την οποία καλούνται να

2. Κάθε κράτος µέλος καταρτίζει κατάλογο των αρµοδίων καταθέσουν,
δικαστηρίων για τη διεξαγωγή αποδείξεων σύµφωνα µε τον
παρόντα κανονισµό. Στον κατάλογο αυτό πρέπει να δηλώνεται η — ενδεχοµένως, µνεία ότι υφίσταται δικαίωµα αρνήσεως

µαρτυρίας σύµφωνα µε το δίκαιο του κράτους µέλουςκατά τόπον και, ενδεχοµένως, η ειδική αρµοδιότητα των
δικαστηρίων αυτών. του αιτούντος δικαστηρίου,
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Τ µ ή µ α 2— ενδεχοµένως, το αίτηµα να διεξαχθεί η κατάθεση ενόρ-
κως ή µε διαβεβαίωση και, ενδεχοµένως, ο σχετικός
τύπος της διαβεβαίωσης, Παραλαβή της παραγγελίας

— ενδεχοµένως, κάθε άλλη πληροφορία την οποία θεωρεί 'Αρθρο 7αναγκαία το αιτούν δικαστήριο·

Παραλαβή της παραγγελίας
στ) σε περίπτωση παραγγελίας για άλλη διεξαγωγή αποδείξεων,

ενδεχοµένως, τα έγγραφα ή τα άλλα αντικείµενα τα οποία
1. Το αρµόδιο δικαστήριο εκτελέσεως αποστέλλει στο αιτούνπρέπει να εξεταστούν·
δικαστήριο εντός επτά ηµερών από την παραλαβή της παραγγελίας
αποδεικτικό παραλαβής, χρησιµοποιώντας το έντυπο Β του παραρ-

ζ) ενδεχοµένως, το αίτηµα σύµφωνα µε το άρθρο 10 παράγρα- τήµατος. Εάν η παραγγελία δεν ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις
φοι 3 και 4, και τα άρθρα 11 και 12, καθώς και τις αναγκαίες σύµφωνα µε τα άρθρα 5 και 6, τότε το δικαστήριο εκτελέσεως
για την εφαρµογή της διάταξης αυτής επεξηγήσεις. περιλαµβάνει αντίστοιχη µνεία στο αποδεικτικό παραλαβής.

2. Εάν η εκτέλεση παραγγελίας µέσω του εντύπου Α του
παραρτήµατος, η οποία πληροί τις προϋποθέσεις σύµφωνα µε το2. Η παραγγελία, καθώς και όλα τα συνηµµένα έγγραφα αυτής
άρθρο 5, δεν υπάγεται στη δικαιοδοσία του δικαστηρίου στο οποίοδεν χρειάζονται επικύρωση ή άλλη ισοδύναµη διατύπωση.
διαβιβάσθηκε, το δικαστήριο αυτό διαβιβάζει την παραγγελία στο
κατά τόπον αρµόδιο δικαστήριο του κράτους µέλους του και
ενηµερώνει σχετικώς το αιτούν δικαστήριο, χρησιµοποιώντας το
έντυπο Α του παραρτήµατος.3. 'Εγγραφα τα οποία το αιτούν δικαστήριο θεωρεί αναγκαία

για την εκτέλεση της παραγγελίας, δέον να συνοδεύονται από
µετάφραση στη γλώσσα στην οποία έχει συνταχθεί η παραγγελία. 'Αρθρο 8

Ελλιπής παραγγελία

'Αρθρο 5 1. Εάν µια παραγγελία δεν µπορεί να εκτελεσθεί διότι δεν
περιέχει όλα τα απαιτούµενα στοιχεία σύµφωνα µε το άρθρο 4, το
δικαστήριο εκτελέσεως ενηµερώνει σχετικώς το αιτούν δικαστήριο

Γλώσσα αµελλητί και το αργότερο εντός 30 ηµερών από την παραλαβή
της παραγγελίας, χρησιµοποιώντας το έντυπο Γ του παραρτήµατος,
και το καλεί να του διαβιβάσει τα ελλείποντα στοιχεία τα οποία

Η παραγγελία και οι κοινοποιήσεις σύµφωνα µε τον παρόντα πρέπει να είναι όσο το δυνατό ακριβέστερα.
κανονισµό συντάσσονται στην επίσηµη γλώσσα του κράτους
µέλους εκτελέσεως ή, εφόσον οι επίσηµες γλώσσες του εν λόγω 2. Αν µια παραγγελία δεν µπορεί να εκτελεσθεί διότι απαιτείταικράτους είναι πλείονες, στην επίσηµη ή σε µια από τις επίσηµες εγγύηση ή προκαταβολή σύµφωνα µε το άρθρο 18 παράγραφος 3,γλώσσες του τόπου όπου πρόκειται να πραγµατοποιηθεί η διεξα- το δικαστήριο της εκτελέσεως ενηµερώνει το αιτούν δικαστήριογωγή των αποδείξεων, ή σε άλλη γλώσσα την οποία έχει δηλώσει χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός 30 ηµερών από τηνως αποδεκτή το κράτος µέλος εκτελέσεως. Κάθε κράτος µέλος παραλαβή της αιτήσεως, χρησιµοποιώντας το έντυπο Γ τουδηλώνει την επίσηµη ή τις επίσηµες γλώσσες των οργάνων της παραρτήµατος και του γνωστοποιεί πώς πρέπει να πραγµατοποιη-Ευρωπαϊκής Κοινότητας, εκτός από τη δική του, την οποία ή τις θεί η εγγύηση ή η προκαταβολή. Το δικαστήριο της εκτελέσεωςοποίες επιτρέπει για τη συµπλήρωση των εντύπων. αποστέλλει, χρησιµοποιώντας το έντυπο ∆, αποδεικτικό παραλάβης

της εγγύησης ή της προκαταβολής χωρίς καθυστέρηση και το
αργότερο εντός δέκα ηµερών από την παραλαβή τους.

'Αρθρο 6
'Αρθρο 9

Ολοκλήρωση της παραγγελίας∆ιαβίβαση παραγγελίας και άλλων κοινοποιήσεων

1. Εάν το δικαστήριο εκτελέσεως έχει συµπεριλάβει µνεία στο
αποδεικτικό παραλαβής σύµφωνα µε το άρθρο 7 παράγραφος 1,Οι παραγγελίες και οι κοινοποιήσεις σύµφωνα µε τον παρόντα

κανονισµό διαβιβάζονται µε τον ταχύτερο δυνατό τρόπο, τον ότι η παραγγελία δεν πληροί τις προϋποθέσεις σύµφωνα µε τα
άρθρα 5 και 6, ή εάν έχει ενηµερώσει το αιτούν δικαστήριοοποίο έχει δηλώσει ότι µπορεί να αποδεχθεί το κράτος µέλος

της εκτέλεσης. Η διαβίβαση µπορεί να γίνεται µε οποιοδήποτε σύµφωνα µε το άρθρο 8 ότι η παραγγελία δεν µπορεί να εκτελεσθεί
διότι δεν περιέχει όλα τα απαιτούµενα στοιχεία σύµφωνα µε τοκατάλληλο µέσο, εφόσον το περιεχόµενο του παραλαµβανόµενου

εγγράφου είναι ταυτόσηµο προς το περιεχόµενο του αποσταλ- άρθρο 4, η προθεσµία του άρθρου 10 αρχίζει να τρέχει όταν
το δικαστήριο εκτελέσεως παραλάβει την παραγγελία δεόντωςθέντος εγγράφου, και όλες οι εµπεριεχόµενες πληροφορίες είναι

ευανάγνωστες. συµπληρωµένη.
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2. Αν το δικαστήριο εκτελέσεως έχει εκτήσει εγγύηση ή 'Αρθρο 11
προκαταβολή σύµφωνα µε το άρθρο 18 παράγραφος 3, η
προθεσµία αυτή αρχίζει να τρέχει όταν πραγµατοποιηθεί η εγγύηση Εκτέλεση µε την παρουσία και τη συµµετοχή των διαδίκωνή η προκαταβολή.

1. Εφόσον προβέπεται από τη νοµοθεσία του κράτους µέλους
του αιτούντος δικαστηρίου, οι διάδικοι και, ενδεχοµένως, οι
εκπρόσωποί τους, έχουν δικαίωµα να παρίστανται κατά τη διεξα-

Τ µ ή µ α 3 γωγή των αποδείξεων από το δικαστήριο εκτελέσεως.

∆ιεξαγωγή των αποδείξεων από το δικαστήριο εκτελέσεως 2. Το αιτούν δικαστήριο ενηµερώνει στην παραγγελία του το
δικαστήριο εκτελέσεως ότι οι διάδικοι και, ενδεχοµένως, οι
εκπρόσωποί τους πρόκειται να παρίστανται και ότι έχει ζητηθεί,
ενδεχοµένως, η συµµετοχή τους, χρησιµοποιώντας το έντυπο Α

'Αρθρο 10 του παραρτήµατος. Η ενηµέρωση αυτή µπορεί επίσης να γίνει σε
οποιαδήποτε άλλη πρόσφορη στιγµή.

Γενικές διατάξεις για την εκτέλεση της παραγγελίας

3. Εάν ζητείται η συµµετοχή των διαδίκων και, ενδεχοµένως,
των εκπροσώπων τους στη διεξαγωγή των αποδείξεων, το δικαστή-

1. Το δικαστήριο εκτελέσεως εκτελεί την παραγγελία αµελλητί ριο εκτελέσεως πρέπει να ορίσει, σύµφωνα µε το άρθρο 10, τις
και το αργότερο εντός 90 ηµερών από την παραλαβή της προϋποθέσεις, υπό τις οποίες αυτοί µπορούν να συµµετάσχουν.
παραγγελίας.

4. Το δικαστήριο εκτελέσεως πρέπει να γνωστοποιήσει στους
διαδίκους και, ενδεχοµένως, στους εκπροσώπους τους, το χρόνο

2. Το δικαστήριο εκτελέσεως εκτελεί την παραγγελία σύµφωνα και τον τόπο της διεξαγωγής αποδείξεων και, ενδεχοµένως, τις
µε τη νοµοθεσία του κράτους µέλους του. προϋποθέσεις υπό τις οποίες αυτοί µπορούν να συµµετάσχουν,

χρησιµοποιώντας το έντυπο ΣΤ του παραρτήµατος.

3. Το αιτούν δικαστήριο µπορεί να ζητήσει την εκτέλεση της
5. Οι παράγραφοι 1 έως4 θίγουν τη δυνατότητα του δικαστη-παραγγελίας κατά έναν ειδικό τύπο ο οποίος προβλέπεται από το
ρίου εκτελέσεως να ζητήσει από τους διαδίκους και, ενδεχοµένως,δίκαιο του κράτους µέλους του, χρησιµοποιώντας το έντυπο Α
από τους εκπροσώπους τους να παραστούν ή να συµµετάσχουντου παραρτήµατος. Το δικαστήριο εκτελέσεως ανταποκρίνεται στο
στη διεξαγωγή των αποδείξεων, εφόσον η δυνατότητα αυτήαίτηµα αυτό, εκτός εάν ο τύπος αυτός δεν συνάδει προς το δίκαιο
προβλέπεται από το δίκαιο του κράτους µέλους του.του κράτους µέλους του δικαστηρίου εκτελέσεως ή λόγω µειζόνων

πρακτικών δυσκολιών. Εάν, για έναν από τους ανωτέρω λόγους, το
δικαστήριο εκτελέσεως δεν ανταποκρίνεται στο αίτηµα αυτό,

'Αρθρο 12ενηµερώνει σχετικώς το αιτούν δικαστήριο χρησιµοποιώντας το
έντυπο Ε του παραρτήµατος.

Εκτέλεση µε την παρουσία και τη συµµετοχή των εντεταλµέ-
νων του αιτούντος δικαστηρίου

4. Το αιτούν δικαστήριο µπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο
εκτελέσεως να χρησιµοποιήσει τηλεπικοινωνιακές τεχνολογίες κατά

1. Οι εντεταλµένοι του αιτούντος δικαστηρίου δικαιούνταιτη διεξαγωγή των αποδείξεων, ιδίως τηλεσυνδιασκέψεις.
να παραστούν στη διεξαγωγή αποδείξεων από το δικαστήριο
εκτελέσεως, εφόσον τούτο συµβιβάζεται µε τη νοµοθεσία του
αιτούντος κράτους µέλους.Το δικαστήριο εκτελέσεως ανταποκρίνεται στο αίτηµα αυτό, εκτός

αν τούτο δεν συνάδει προς το δίκαιο του κράτους µέλους του
δικαστηρίου εκτελέσεως ή λόγω µειζόνων πρακτικών δυσκολιών. 2. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος «εντεταλµέ-

νος» συµπεριλαµβάνει µέλη του δικαστικού προσωπικού που
ορίσθηκαν από το αιτούν δικαστήριο, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία

Εάν, για έναν από τους ανωτέρω λόγους, το δικαστήριο εκτελέσεως του κράτους µέλους του. Το αιτούν δικαστήριο δύναται να ορίσει,
δεν ανταποκρίνεται στο αίτηµα αυτό, ενηµερώνει σχετικώς το σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του κράτους µέλους του, οποιοδήποτε
αιτούν δικαστήριο χρησιµοποιώντας το έντυπο Ε του παραρτήµα- άλλο πρόσωπο, όπως έναν πραγµατογνώµονα.
τος.

3. Το αιτούν δικαστήριο ενηµερώνει το δικαστήριο εκτελέσεως
διά της παραγγελίας του, ότι θα παραστούν οι εντεταλµένοι τουΕάν το αιτούν δικαστήριο ή το δικαστήριο εκτελέσεως δεν έχει

πρόσβαση στα προαναφερθέντα τεχνικά µέσα, αυτά τα µέσα και, ενδεχοµένως, ότι ζητείται η συµµετοχή τους, χρησιµοποιώντας
το έντυπο Α του παραρτήµατος. Η ενηµέρωση αυτή µπορεί επίσηςµπορούν να καταστούν διαθέσιµα από τα δικαστήρια κατόπιν

αµοιβαίας συµφωνίας. να γίνει σε οποιαδήποτε άλλη πρόσφορη στιγµή.
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4. Εάν ζητηθεί η συµµετοχή των εντεταλµένων του αιτούντος 3. Το δικαστήριο εκτελέσεως δεν επιτρέπεται να αρνηθεί την
εκτέλεση εκ µόνου του λόγου ότι κατά τη νοµοθεσία του κράτουςδικαστηρίου στη διεξαγωγή αποδείξεων, το δικαστήριο εκτελέσεως

πρέπει να ορίσει, σύµφωνα µε το άρθρο 10, τις προϋποθέσεις υπό µέλους του ένα δικαστήριο του κράτους αυτού έχει αποκλειστική
αρµοδιότητα επί του επιδίκου αντικειµένου ή διότι η νοµοθεσίατις οποίες αυτοί µπορούν να συµµετάσχουν.
του κράτους µέλους δεν δέχεται δικαίωµα προσφυγής επί του
αντικειµένου αυτού.

5. Το δικαστήριο εκτελέσεως γνωστοποιεί στο αιτούν δικαστή-
ριο το χρόνο και τον τόπο διεξαγωγής των διαδικασιών και,

4. Σε περίπτωση άρνησης εκτελέσεως της παραγγελίας για ένανενδεχοµένως, τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες µπορούν οι εντεταλ-
από τους λόγους οι οποίοι µνηµονεύονται στην παράγραφο 2, τοµένοι να συµµετάσχουν, χρησιµοποιώντας το έντυπο ΣΤ του
δικαστήριο εκτελέσεως το γνωρίζει στο αιτούν δικαστήριο εντόςπαραρτήµατος.
60 ηµερών αφότου παραλάβει την παραγγελία, χρησιµοποιώντας
το έντυπο Ζ του παραρτήµατος.

'Αρθρο 13

'Αρθρο 15
Μέτρα καταναγκασµού

Κοινοποίηση καθυστέρησης
Εφόσον είναι αναγκαίο, το δικαστήριο εκτελέσεως εφαρµόζει
κατά την εκτέλεση της παραγγελίας τα ενδεδειγµένα µέτρα Εάν το δικαστήριο εκτελέσεως αδυνατεί να εκτελέσει την παραγγε-
καταναγκασµού στις περιπτώσεις και στην έκταση που προβλέπει λία εντός 90 ηµερών από την παραλαβή της, το γνωρίζει
το δίκαιο του κράτους µέλους του δικαστηρίου εκτελέσεως για στο αιτούν δικαστήριο, χρησιµοποιώντας το έντυπο ΣΤ του
την εκτέλεση µιας παραγγελίας εθνικών αρχών ή διαδίκου προς παραρτήµατος. Εκθέτει τους σχετικούς λόγους της καθυστέρησης,
τον ίδιο σκοπό. καθώς και το χρονικό διάστηµα το οποίο κατά την κρίση του

δικαστηρίου εκτελέσεως είναι αναγκαίο για την εκτέλεση της
παραγγελίας.

'Αρθρο 14

'Αρθρο 16
'Αρνηση εκτελέσεως

∆ιαδικασία µετά την εκτέλεση της παραγγελίας

1. Παραγγελία εξέτασης προσώπου δεν εκτελείται εάν το εν
Το δικαστήριο εκτελέσεως διαβιβάζει αµελλητί στο αιτούν δικαστή-λόγω πρόσωπο επικαλείται δικαίωµα να αρνηθεί να καταθέσει ή
ριο τα δικόγραφα από τα οποία απορρέει η εκτέλεση τηςµια απαγόρευση να καταθέσει:
παραγγελίας και ενδεχοµένως επιστρέφει τα έγγραφα που έλαβε

α) που προβλέπεται από το δίκαιο του κράτους µέλους του από το αιτούν δικαστήριο. Στα δικόγραφα επισυνάπτεται αποδει-
δικαστηρίου εκτελέσεως, ή κτικό εκτελέσεως σύµφωνα µε το έντυπο Η του παραρτήµατος.

β) που προβλέπεται από το δίκαιο του κράτους µέλους του
αιτούντος δικαστηρίου και δηλώνεται στην παραγγελία ή,
εφόσον απαιτείται, έχει βεβαιωθεί από το αιτούν δικαστήριο Τ µ ή µ α 4
ύστερα από αίτηµα του δικαστηρίου εκτελέσεως.

Απευθείας διεξαγωγή αποδείξεων από το αιτούν δικαστή-
ριο

2. Η εκτέλεση µιας παραγγελίας µπορεί, εκτός από τους
λόγους οι οποίοι µνηµονεύονται στην παράγραφο 1, να µην
γίνεται δεκτή µόνον στο βαθµό που: 'Αρθρο 17

α) η παραγγελία δεν εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του
παρόντος κανονισµού σύµφωνα µε το άρθρο 1, ή 1. 'Οταν δικαστήριο ζητεί να διεξαχθούν αποδείξεις απευθείας

σε άλλο κράτος µέλος, πρέπει να υποβάλλει παραγγελία στοβ) η εκτέλεση της παραγγελίας σύµφωνα µε το δίκαιο του προβλεπόµενο από το άρθρο 3 παράγραφος 3 κεντρικό όργανο ήκράτους µέλους του δικαστηρίου εκτελέσεως δεν εµπίπτει αρµόδια αρχή του κράτους αυτού, χρησιµοποιώντας το έντυπο Ζστο πεδίο της δικαστικής αρµοδιότητας, ή
του παραρτήµατος.

γ) το αιτούν δικαστήριο δεν ικανοποίησε το αίτηµα του δικαστη-
ρίου εκτελέσεως για συµπλήρωση της παραγγελίας σύµφωνα 2. Η απευθείας διεξαγωγή αποδείξεων µπορεί να πραγµατο-
µε το άρθρο 8 εντός 30 ηµερών, αφότου το δικαστήριο ποιηθεί µόνον σε εθελοντική βάση, χωρίς τη λήψη µέτρων
εκτελέσεως κάλεσε το αιτούν δικαστήριο να συµπληρώσει καταναγκασµού.
την παραγγελία·

δ) η εγγύηση ή η προκαταβολή που ζητήθηκε σύµφωνα µε το 'Οταν η απευθείας διεξαγωγή αποδείξεων προϋποθέτει την
ακρόαση προσώπου, το αιτούν δικαστήριο ενηµερώνει το πρόσωποάρθρο 18 παράγραφος 3 δεν πραγµατοποιήθηκε εντός

60 ηµερών µετά το σχετικό αίτηµα του δικαστηρίου της αυτό ότι η δικαστική πράξη θα πραγµατοποιηθεί σε εθελοντική
βάση.εκτελέσεως.
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3. Η διεξαγωγή αποδείξεων πραγµατοποιείται από µέλος του 3. Αν απαιτείται η γνώµη εµπειρογνώµονος, το δικαστήριο της
εκτελέσεως δύναται, πριν εκτελέσει την παραγγελία, να ζητήσειδικαστικού προσωπικού ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, όπως

από πραγµατογνώµονα, ο οποίος διορίζεται σύµφωνα µε τη από το αιτούν δικαστήριο επαρκή εγγύηση ή προκαταβολή των
εξόδων της παραγγελίας. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η εγγύησηνοµοθεσία του κράτους µέλους του αιτούντος δικαστηρίου.
ή προκαταβολή δεν αποτελεί όρο εκτέλεσης της παραγγελίας.

4. Εντός 30 ηµερών από την παραλαβή της παραγγελίας, το Η εγγύηση ή η προκαταβολή πραγµατοποιείται από τους διαδίκους
κεντρικό όργανο ή η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους εκτε- αν αυτό προβλέπεται από τη νοµοθεσία του κράτους µέλους του
λέσεως ενηµερώνουν το αιτούν δικαστήριο κατά πόσον η παραγγε- αιτούντος δικαστηρίου.
λία αυτή έγινε αποδεκτή και, ενδεχοµένως, τους όρους βάσει των
οποίων θα γίνει η διεξαγωγή αυτή σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του
κράτους µέλους τους, χρησιµοποιώντας το έντυπο Ι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Ειδικότερα, το κεντρικό όργανο ή η αρµόδια αρχή µπορεί να
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣαναθέσει σε δικαστήριο του κράτους µέλους του να λάβει µέρος

στη διεξαγωγή των αποδείξεων προκειµένου να διασφαλιστεί η
ορθή εφαρµογή αυτού του άρθρου και των προϋποθέσεων που

'Αρθρο 19έχουν καθοριστεί.

Εκτελεστικές διατάξειςΤο κεντρικό όργανο ή η αρµόδια αρχή ενθαρρύνει τη χρήση
τηλεπικοινωνιακών τεχνολογιών, όπως είναι οι τηλεσυνδιασκέψεις.

1. Η Επιτροπή θα καταρτίσει και θα ενηµερώνει τακτικά
εγχειρίδιο, το οποίο πρέπει να είναι διαθέσιµο και σε ηλεκτρονική

5. Το κεντρικό όργανο ή η αρµόδια αρχή µπορεί να αρνηθεί µορφή και θα περιλαµβάνει τα στοιχεία που παρέχουν τα κράτη
την απευθείας διεξαγωγή αποδείξεων µόνον εάν: µέλη σύµφωνα µε το άρθρο 22 και τις ισχύουσες συµφωνίες και

ρυθµίσεις που προβλέπει το άρθρο 21.α) η παραγγελία δεν εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του
παρόντος κανονισµού σύµφωνα µε το άρθρο 1·

2. Η ενηµέρωση ή η τεχνική τροποποίηση των εντύπων που
β) η παραγγελία δεν περιλαµβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφο- περιέχονται στο παράρτηµα θα πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε

ρίες σύµφωνα µε το άρθρο 4, ή τη διαδικασία της συµβουλευτικής επιτροπής του άρθρου 20
παράγραφος 2.γ) η απευθείας διεξαγωγή αποδείξεων αντίκειται στις θεµελιώ-

δεις αρχές της νοµοθεσίας στο κράτος µέλος του.

'Αρθρο 20

6. Υπό την επιφύλαξη των όρων που προβλέπονται από την
παράγραφο 4, το αιτούν δικαστήριο εκτελεί την παραγγελία Επιτροπή
σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του κράτους µέλους του.

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

Τ µ ή µ α 5 2. 'Οταν γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, ισχύουν τα
άρθρα 3 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

'Εξοδα

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

'Αρθρο 18
'Αρθρο 21

1. Η εκτέλεση της παραγγελίας σύµφωνα µε το άρθρο 10 δεν Σχέση µε ισχύουσες ή µελλοντικές συµφωνίες ή διακανο-
γεννά αξίωση οποιασδήποτε επιστροφής τελών ή εξόδων. νισµούς µεταξύ των κρατών µελών

2. Ωστόσο, αν το ζητήσει το δικαστήριο της εκτέλεσης, το 1. Ο παρών κανονισµός υπερισχύει, ως προς το πεδίο εφαρµο-
αιτούν δικαστήριο διασφαλίζει την ταχεία καταβολή των: γής του, των διατάξεων που περιλαµβάνονται σε διµερείς ή

πολυµερείς συµφωνίες ή συµβάσεις που έχουν συναφθεί από τα
— αµοιβών εµπειρογνωµόνων και διερµηνέων και κράτη µέλη και ειδικότερα στη σύµβαση της Χάγης της 1ης Μαρ-

τίου 1954 περί πολιτικής δικονοµίας και στη σύµβαση της Χάγης— των εξόδων εφαρµογής του άρθρου 10 παράγραφοι 3 και 4.
της 18ης Μαρτίου 1970 για τη λήψη µαρτυρικών αποδείξεων
στην αλλοδαπή σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις, όσον αφορά
τις σχέσεις µεταξύ των κρατών µελών που είναι µέρη αυτών τωνΗ υποχρέωση των διαδίκων να καταβάλουν τα ανωτέρω τέλη και

δαπάνες διέπεται από την νοµοθεσία του αιτούντος δικαστηρίου. συµβάσεων.
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2. Ο παρών κανονισµός δεν εµποδίζει τα κράτη µέλη να γ) τα τεχνικά µέσα, τα οποία διαθέτουν για την παραλαβή
παραγγελίας τα δικαστήρια που µνηµονεύονται στον κατά-διατηρούν ή να συνάπτουν επιµέρους συµφωνίες ή συµβάσεις

µεταξύ δύο ή περισσότερων εξ αυτών, προκειµένου να διευκολύνε- λογο κατά το άρθρο 2 παράγραφος 2·
ται η διεξαγωγή αποδείξεων, εφόσον συνάδουν προς τον παρόντα

δ) τις γλώσσες που επιτρέπονται για τη σύνταξη της παραγγε-κανονισµό.
λίας, όπως αναφέρονται στο άρθρο 5.

3. Τα κράτη µέλη αποστέλλουν στην Επιτροπή: Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή οποιαδήποτε µεταγε-
νέστερη τροποποίηση των στοιχείων αυτών.α) το αργότερο την 1η Ιουλίου 2003 αντίγραφο των συµφωνιών

ή συµβάσεων που διατηρούνται µεταξύ των κρατών µελών
που αναφέρονται στην παράγραφο 2· 'Αρθρο 23

β) αντίγραφο των συµφωνιών ή συµβάσεων που συνάπτουν
Επανεξέτασηµεταξύ τους, σύµφωνα µε την παράγραφο 2, καθώς και το

σχέδιο των συµφωνιών ή συµβάσεων που προτίθενται να
συνάψουν και Το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2007 και ακολούθως ανά

πενταετία, η Επιτροπή υποβάλλει, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
γ) κάθε καταγγελία ή τροποποίηση των εν λόγω συµφωνιών ή στο Συµβούλιο και στην Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή,

συµβάσεων. έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού,
µεριµνώντας ιδίως για την πρακτική εφαρµογή του άρθρου 3
παράγραφος 1 στοιχείο γ) και παράγραφος 3 και των άρθρων 17'Αρθρο 22
και 18.

Ανακοινώσεις
'Αρθρο 24

Το αργότερο την 1η Ιουλίου 2003 κάθε κράτος µέλος ανακοινώνει
στην Επιτροπή τα ακόλουθα: 'Εναρξη ισχύος
α) τον κατάλογο, σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 2, στον

οποίο δηλώνεται η κατά τόπον και, ενδεχοµένως, η ειδική 1. Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιουλίου 2001.
αρµοδιότητα των δικαστηρίων·

β) το όνοµα και τη διεύθυνση των κεντρικών οργάνων και 2. Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου
2004, εκτός από τα άρθρα 19, 21 και 22, τα οποία εφαρµόζονταιαρµοδίων αρχών σύµφωνα µε το άρθρο 3, καθώς και την

κατά τόπον αρµοδιότητά τους· από την 1η Ιουλίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα στα κράτη µέλη σύµφωνα µε
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Βρυξέλλες, 28 Μαΐου 2001.

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

T. BODSTRÖM
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΝΤΥΠΟ Α

Παραγγελία διεξαγωγής αποδείξεων

σύµφωνα µε το άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συµβουλίου, της 28ης Μαΐου 2001, για τη
συνεργασία µεταξύ των δικαστηρίων των κρατών µελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εµπορικές

υποθέσεις (ΕΕ L 174 της 27.6.2001, σ. 1)

1. Αριθµός πρωτοκόλλου του αιτούντος δικαστηρίου:

2. Αριθµός πρωτοκόλλου του δικαστηρίου εκτέλεσης:

3. Αιτούν δικαστήριο:

3.1. 'Ονοµα:

3.2. ∆ιεύθυνση:

3.2.1. Οδός και αριθµός/ταχυδροµική θυρίδα:

3.2.2. Τόπος και ταχυδροµικός τοµέας:

3.2.3. Κράτος:

3.3. Τηλ.:

3.4. Φαξ:

3.5. Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο:

4. ∆ικαστήριο εκτέλεσης:

4.1. 'Ονοµα:

4.2. ∆ιεύθυνση:

4.2.1. Οδός και αριθµός/ταχυδροµική θυρίδα:

4.2.2. Τόπος και ταχυδροµικός τοµέας:

4.2.3. Κράτος:

4.3. Τηλ.:

4.4. Φαξ:

4.5. Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο:

5. Σε αγωγή που ασκήθηκε από τον ενάγοντα/αιτούντα:

5.1. 'Ονοµα:

5.2. ∆ιεύθυνση:

5.2.1. Οδός και αριθµός/ταχυδροµική θυρίδα:

5.2.2. Τόπος και ταχυδροµικός τοµέας:

5.2.3. Κράτος:
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5.3. Τηλ.:

5.4. Φαξ:

5.5. Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο:

6. Εκπρόσωποι του ενάγοντος/αιτούντος:

6.1. 'Ονοµα:

6.2. ∆ιεύθυνση:

6.2.1. Οδός και αριθµός/ταχυδροµική θυρίδα:

6.2.2. Τόπος και ταχυδροµικός τοµέας:

6.2.3. Κράτος:

6.3. Τηλ.:

6.4. Φαξ:

6.5. Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο:

7. Κατά του εναγοµένου/αντιδίκου:

7.1. 'Ονοµα:

7.2. ∆ιεύθυνση:

7.2.1. Οδός και αριθµός/ταχυδροµική θυρίδα:

7.2.2. Τόπος και ταχυδροµικός τοµέας:

7.2.3. Κράτος:

7.3. Τηλ.:

7.4. Φαξ:

7.5. Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο:

8. Εκπρόσωποι του εναγοµένου/αντιδίκου:

8.1. 'Ονοµα:

8.2. ∆ιεύθυνση:

8.2.1. Οδός και αριθµός/ταχυδροµική θυρίδα:

8.2.2. Τόπος και ταχυδροµικός τοµέας:

8.2.3. Κράτος:

8.3. Τηλ.:

8.4. Φαξ:

8.5. Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο:
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9. Παρουσία και συµµετοχή των διαδίκων:

9.1. Οι διάδικοι και, ενδεχοµένως, οι εκπρόσωποί τους θα παρίστανται κατά τη διεξαγωγή των αποδείξεων:

9.2. Ζητείται η συµµετοχή των διαδίκων και, ενδεχοµένως, των εκπροσώπων τους:

10. Παρουσία και συµµετοχή των εντεταλµένων του αιτούντος δικαστηρίου:

10.1. Οι εντεταλµένοι θα παρίστανται κατά τη διεξαγωγή των αποδείξεων:

10.2. Ζητείται η συµµετοχή των εντεταλµένων:

10.2.1. 'Ονοµα:

10.2.2. Ονοµασία:

10.2.3. Αρµοδιότητες:

10.2.4. Καθήκοντα:

11. Φύση και αντικείµενο της υπόθεσης και σύντοµη παρουσίαση του περιεχοµένου της (ενδεχοµένως στο
παράρτηµα):

12. Παραγγελθείσα διεξαγωγή αποδείξεων:

12.1. Περιγραφή της παραγγελθείσας διεξαγωγής αποδείξεων (ενδεχοµένως στο παράρτηµα):

12.2. Εξέταση µαρτύρων:

12.2.1. Ονοµατεπώνυµο:

12.2.2. ∆ιεύθυνση:

12.2.3. Τηλ.:

12.2.4. Φαξ:

12.2.5. Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο:

12.2.6. Ως προς τα ακόλουθα ερωτήµατα ή την παρουσίαση του περιεχοµένου της υπόθεσης ως
προς το οποίο θα εξετασθούν (ενδεχοµένως στο παράρτηµα):

12.2.7. ∆ικαίωµα άρνησης των µαρτύρων σύµφωνα µε το δίκαιο του κράτους µέλους του
αιτούντος δικαστηρίου (ενδεχοµένως στο παράρτηµα):

12.2.8. Παράκληση να εξετασθούν οι µάρτυρες:

12.2.8.1. σε ένορκη κατάθεση:

12.2.8.2. σε κατάθεση µε διαβεβαίωση:

12.2.9. Κάθε άλλη πληροφορία την οποία θεωρεί αναγκαία το αιτούν δικαστήριο (ενδεχοµένως
στο παράρτηµα):

12.3. 'Αλλη διεξαγωγή αποδείξεων, παράκληση να αναφέρονται:

12.3.1. τα έγγραφα τα οποία πρέπει να εξεταστούν και περιγραφή της ζητούµενης διεξαγωγής
αποδείξεων (ενδεχοµένως στο παράρτηµα):

12.3.2. αντικείµενα τα οποία πρέπει να εξεταστούν και περιγραφή της ζητούµενης διεξαγωγής
αποδείξεων (ενδεχοµένως στο παράρτηµα):
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13. Παράκληση να εκτελεστεί η παραγγελία:

13.1. Σύµφωνα µε ειδική διαδικασία (άρθρο 10 παράγραφος 3) προβλεποµένη από το δίκαιο του κράτους
µέλους του αιτούντος δικαστηρίου ή/και µε χρήση των τηλεπικοινωνιακών τεχνολογιών (άρθρο 10
παράγραφος 4) που περιγράφονται στο παράρτηµα:

13.2. Οι ακόλουθες πληροφορίες είναι απαραίτητες για την εφαρµογή της:

'Εγινε στ...:

Ηµεροµηνία:

Κοινοποίηση για τη διαβίβαση της παραγγελίας

σύµφωνα µε το άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συµβουλίου, της 28ης Μαΐου
2001, για τη συνεργασία µεταξύ των δικαστηρίων των κρατών µελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή

εµπορικές υποθέσεις (ΕΕ L 174 της 27.6.2001, σ. 1)

14. Η παραγγελία δεν εµπίπτει στη δικαιοδοσία του δικαστηρίου που αναφέρεται στο σηµείο 4 και διαβιβάστηκε
στο:

14.1. 'Ονοµα του αρµοδίου δικαστηρίου:

14.2. ∆ιεύθυνση:

14.2.1. Οδός και αριθµός/ταχυδροµική θυρίδα:

14.2.2. Τόπος και ταχυδροµικός τοµέας:

14.2.3. Κράτος:

14.3. Τηλ.:

14.4. Φαξ:

14.5. Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο:

'Εγινε στ...:

Ηµεροµηνία:
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ΕΝΤΥΠΟ Β

Αποδεικτικό παραλαβής της παραγγελίας διεξαγωγής αποδείξεων

σύµφωνα µε το άρθρο 7 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συµβουλίου, της 28ης Μαΐου
2001, για τη συνεργασία µεταξύ των δικαστηρίων των κρατών µελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή

εµπορικές υποθέσεις (ΕΕ L 174 της 27.6.2001, σ. 1)

1. Αριθµός πρωτοκόλλου του αιτούντος δικαστηρίου:

2. Αριθµός πρωτοκόλλου του δικαστηρίου εκτέλεσης:

3. 'Ονοµα του αιτούντος δικαστηρίου:

4. ∆ικαστήριο εκτέλεσης:

4.1. 'Ονοµα:

4.2. ∆ιεύθυνση:

4.2.1. Οδός και αριθµός/ταχυδροµική θυρίδα:

4.2.2. Τόπος και ταχυδροµικός τοµέας:

4.2.3. Κράτος:

4.3. Τηλ.:

4.4. Φαξ:

4.5. Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο:

5. Η παραγγελία παρελήφθη στις ... (ηµεροµηνία παραλαβής) από το δικαστήριο το οποίο δηλούται ανωτέρω στο
σηµείο 4.

6. H παραγγελία δεν µπορεί να εξεταστεί διότι:

6.1. η γλώσσα που χρησιµοποιήθηκε για την συµπλήρωση του εντύπου δεν είναι αποδεκτή (άρθρο 5):

6.1.1. παρακαλώ χρησιµοποιήστε µία από τις ακόλουθες γλώσσες:

6.2. το έγγραφο δεν είναι ευανάγνωστο (άρθρο 6):

'Εγινε στ…:

Ηµεροµηνία:
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ΕΝΤΥΠΟ Γ

Παράκληση να παρασχεθούν συµπληρωµατικά στοιχεία για τη διεξαγωγή αποδείξεων

σύµφωνα µε το άρθρο 8 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συµβουλίου, της 28ης Μαΐου 2001, για τη
συνεργασία µεταξύ των δικαστηρίων των κρατών µελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εµπορικές

υποθέσεις (ΕΕ L 174 της 27.6.2001, σ. 1)

1. Αριθµός πρωτοκόλλου του αιτούντος δικαστηρίου:

2. Αριθµός πρωτοκόλλου του δικαστηρίου εκτέλεσης:

3. 'Ονοµα του αιτούντος δικαστηρίου:

4. 'Ονοµα του δικαστηρίου εκτέλεσης:

5. Η παραγγελία µπορεί να εκτελεσθεί µόνον εάν υπάρχουν τα ακόλουθα συµπληρωµατικά στοιχεία:

6. Η παραγγελία δεν µπορεί να εκτελεστεί πριν πραγµατοποιηθεί εγγύηση ή προκαταβολή σύµφωνα µε το άρθρο 18
παράγραφος 3. Η εγγύηση ή η προκαταβολή πραγµατοποιούνται ως εξής:

'Εγινε στ…:

Ηµεροµηνία:
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ΕΝΤΥΠΟ ∆

Αποδεικτικό παραλαβής της εγγύηση ή προκαταβολής

σύµφωνα µε το άρθρο 8 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συµβουλίου, της 28ης Μαΐου
2001, για τη συνεργασία µεταξύ των δικαστηρίων των κρατών µελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή

εµπορικές υποθέσεις (ΕΕ L 174 της 27.6.2001, σ. 1)

1. Αριθµός πρωτοκόλλου του αιτούντος δικαστηρίου:

2. Αριθµός πρωτοκόλλου του δικαστηρίου εκτελέσεως:

3. 'Ονοµα του αιτούντος δικαστηρίου:

4. 'Ονοµα του δικαστηρίου εκτελέσεως:

5. Η εγγύηση ή η προκαταβολή παρελήφθησαν στις ... (ηµεροµηνία παραλαβής) από το αναφερόµενο στο σηµείο 4
δικαστήριο.

'Εγινε στ...:

Ηµεροµηνία:
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ΕΝΤΥΠΟ Ε

Κοινοποίηση όσον αφορά την παραγγελία για ειδικό τύπο ή/και για χρήση τηλεπικοινωνιακών τεχνολογιών

σύµφωνα µε το άρθρο 10 παράγραφος 3 και 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συµβουλίου, της
28ης Μαΐου 2001, για τη συνεργασία µεταξύ των δικαστηρίων των κρατών µελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε

αστικές ή εµπορικές υποθέσεις (ΕΕ L 174 της 27.6.2001, σ. 1)

1. Αριθµός πρωτοκόλλου του αιτούντος δικαστηρίου:

2. Αριθµός πρωτοκόλλου του δικαστηρίου εκτέλεσης:

3. 'Ονοµα του αιτούντος δικαστηρίου:

4. 'Ονοµα του δικαστηρίου εκτέλεσης:

5. Η παραγγελία δεν µπορεί να εκτελεστεί κατά τον ειδικό τύπο που αναφέρεται στο σηµείο 13.1 της παραγγελίας
(έντυπο Α), δεδοµένου ότι:

5.1. ο εν λόγω τύπος δεν συνάδει προς το δίκαιο του κράτους µέλους του δικαστηρίου εκτέλεσης:

5.2. η τήρηση του εν λόγω τύπου δεν είναι δυνατή λόγω των ακόλουθων µειζόνων πραγµατικών δυσκολιών:

6. Η παραγγελία δεν µπορεί να εκτελεστεί µε χρήση τηλεπικοινωνιακών τεχνολογιών που αναφέρονται στο
σηµείο 13.1 της παραγγελίας (έντυπο Α), δεδοµένου ότι:

6.1. η χρήση των τηλεπικοινωνιακών τεχνολογιών δεν συνάδει προς το δίκαιο του κράτους µέλους του
δικαστηρίου εκτέλεσης:

6.2. η χρήση των τηλεπικοινωνιακών τεχνολογιών δεν είναι δυνατή λόγω µειζόνων πραγµατικών δυσκολιών:

'Εγινε στ...:

Ηµεροµηνία:
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ΕΝΤΥΠΟ ΣΤ

Κοινοποίηση της ηµεροµηνίας, της ώρας και του τόπου διεξαγωγής των αποδείξεων, καθώς και των όρων συµµετοχής

σύµφωνα µε το άρθρο 11 παράγραφος 4 και το άρθρο 12 παράγραφος 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1206/2001
του Συµβουλίου, της 28ης Μαΐου 2001, για τη συνεργασία µεταξύ των δικαστηρίων των κρατών µελών κατά τη

διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εµπορικές υποθέσεις (ΕΕ L 174 της 27.6.2001, σ. 1)

1. Αριθµός πρωτοκόλλου του αιτούντος δικαστηρίου:

2. Αριθµός πρωτοκόλλου του δικαστηρίου εκτέλεσης:

3. Αιτούν δικαστήριο:

3.1. 'Ονοµα:

3.2. ∆ιεύθυνση:

3.2.1. Οδός και αριθµός/ταχυδροµική θυρίδα:

3.2.2. Τόπος και ταχυδροµικός τοµέας:

3.2.3. Κράτος:

3.3. Τηλ.:

3.4. Φαξ:

3.5. Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο:

4. ∆ικαστήριο εκτέλεσης:

4.1. 'Ονοµα:

4.2. ∆ιεύθυνση:

4.2.1. Οδός και αριθµός/ταχυδροµική θυρίδα:

4.2.2. Τόπος και ταχυδροµικός τοµέας:

4.2.3. Κράτος:

4.3. Τηλ.:

4.4. Φαξ:

4.5. Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο:

5. Ηµεροµηνία και ώρα της διεξαγωγής αποδείξεων:

6. Τόπος διεξαγωγής των αποδείξεων, εφόσον διαφέρει από τον τόπο που δηλούται ανωτέρω στο σηµείο 4:

7. Ενδεχοµένως, όροι συµµετοχής των διαδίκων και, αν υπάρχουν, των εκπροσώπων τους:
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8. Ενδεχοµένως, όροι συµµετοχής των εντεταλµένων του αιτούντος δικαστηρίου:

'Εγινε στ…:

Ηµεροµηνία:
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ΕΝΤΥΠΟ Ζ

Κοινοποίηση λόγω καθυστερήσεων

σύµφωνα µε το άρθρο 15 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συµβουλίου, της 28ης Μαΐου 2001, για τη
συνεργασία µεταξύ των δικαστηρίων των κρατών µελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εµπορικές

υποθέσεις (ΕΕ L 174 της 27.6.2001, σ. 1)

1. Αριθµός πρωτοκόλλου του αιτούντος δικαστηρίου:

2. Αριθµός πρωτοκόλλου του δικαστηρίου εκτέλεσης:

3. 'Ονοµα του αιτούντος δικαστηρίου:

4. 'Ονοµα του δικαστηρίου εκτέλεσης:

5. Η παραγγελία είναι αδύνατον να εκτελεσθεί εντός 90 ηµερών από την παραλαβή της, για τους ακόλουθους λόγους:

6. Εκτιµάται ότι η παραγγελία θα εκτελεσθεί έως… (να αναφερθεί η εκτιµώµενη ηµεροµηνία):

'Εγινε στ…:

Ηµεροµηνία:
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ΕΝΤΥΠΟ Η

Πληροφορίες για την έκβαση της παραγγελίας

σύµφωνα µε τα άρθρα 14 και 16 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συµβουλίου, της 28ης Μαΐου 2001,
για τη συνεργασία µεταξύ των δικαστηρίων των κρατών µελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εµπορικές

υποθέσεις (ΕΕ L 174 της 27.6.2001, σ. 1)

1. Αριθµός πρωτοκόλλου του αιτούντος δικαστηρίου:

2. Αριθµός πρωτοκόλλου του δικαστηρίου εκτέλεσης:

3. 'Ονοµα του αιτούντος δικαστηρίου:

4. 'Ονοµα του δικαστηρίου εκτέλεσης:

5. Η παραγγελία εκτελέστηκε:

Επισυνάπτονται τα δικόγραφα από τα οποία απορρέει ότι η παραγγελία εξετελέσθη:

6. Η εκτέλεση της παραγγελίας απορρίφθηκε διότι:

6.1. το πρόσωπο που επρόκειτο να εξεταστεί επικαλέστηκε δικαίωµα άρνησης καταθέσεως ή επικαλέσθηκε
απαγόρευση κατάθεσης:

6.1.1. σύµφωνα µε το δίκαιο του κράτους µέλους του δικαστηρίου εκτέλεσης:

6.1.2. σύµφωνα µε το δίκαιο του κράτους µέλους του αιτούντος δικαστηρίου:

6.2. η παραγγελία δεν εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος κανονισµού:

6.3. η εκτέλεση της παραγγελίας δεν υπάγεται στο πεδίο δικαστικής αρµοδιότητας σύµφωνα µε το δίκαιο
του κράτους µέλους του δικαστηρίου εκτέλεσης:

6.4. το αιτούν δικαστήριο δεν ανταποκρίθηκε στο αίτηµα για παροχή συµπληρωµατικών στοιχείων της ...
(ηµεροµηνία του αιτήµατος) του δικαστηρίου εκτέλεσης:

6.5. η εγγύηση ή η προκαταβολή που ζητήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 18 παράγραφος 3 δεν
πραγµατοποιήθηκε:

'Εγινε στ…:

Ηµεροµηνία:
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ΕΝΤΥΠΟ Θ

Παραγγελία για απευθείας διεξαγωγή αποδείξεων

σύµφωνα µε το άρθρο 17 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συµβουλίου, της 28ης Μαΐου 2001, για τη
συνεργασία µεταξύ των δικαστηρίων των κρατών µελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εµπορικές

υποθέσεις (ΕΕ L 174 της 27.6.2001, σ. 1)

1. Αριθµός πρωτοκόλλου του αιτούντος δικαστηρίου:

2. Αριθµός πρωτοκόλλου του κεντρικού οργάνου/αρµόδιας αρχής:

3. Αιτούν ∆ικαστήριο:

3.1. 'Ονοµα:

3.2. ∆ιεύθυνση:

3.2.1. Οδός και αριθµός/ταχυδροµική θυρίδα:

3.2.2. Τόπος και ταχυδροµικός τοµέας:

3.2.3. Κράτος:

3.3. Τηλ.:

3.4. Φαξ:

3.5. Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο:

4. Κεντρικό όργανο/αρµόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης:

4.1. 'Ονοµα:

4.2. ∆ιεύθυνση:

4.2.1. Οδός και αριθµός/ταχυδροµική θυρίδα:

4.2.2. Τόπος και ταχυδροµικός τοµέας:

4.2.3. Κράτος:

4.3. Τηλ.:

4.4. Φαξ:

4.5. Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο:

5. Στην αγωγή που άσκησε ο ενάγων/αιτών:

5.1. 'Ονοµα:

5.2. ∆ιεύθυνση:

5.2.1. Οδός και αριθµός/ταχυδροµική θυρίδα:

5.2.2. Τόπος και ταχυδροµικός τοµέας:

5.2.3. Κράτος:
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5.3. Τηλ.:

5.4. Φαξ:

5.5. Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο:

6. Εκπρόσωποι του ενάγοντος/αιτούντος:

6.1. 'Ονοµα:

6.2. ∆ιεύθυνση:

6.2.1. Οδός και αριθµός/ταχυδροµική θυρίδα:

6.2.2. Τόπος και ταχυδροµικός τοµέας:

6.2.3. Κράτος:

6.3. Τηλ.:

6.4. Φαξ:

6.5. Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο:

7. Κατά του εναγοµένου/αντιδίκου:

7.1. 'Ονοµα/Ονοµασία:

7.2. ∆ιεύθυνση:

7.2.1. Οδός και αριθµός/ταχυδροµική θυρίδα:

7.2.2. Τόπος και ταχυδροµικός τοµέας:

7.2.3. Κράτος:

7.3. Τηλ.:

7.4. Φαξ:

7.5. Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο:

8. Εκπρόσωποι του εναγοµένου/αντιδίκου:

8.1. 'Ονοµα:

8.2. ∆ιεύθυνση:

8.2.1. Οδός και αριθµός/ταχυδροµική θυρίδα:

8.2.2. Τόπος και ταχυδροµικός τοµέας:

8.2.3. Κράτος:

8.3. Τηλ.:

8.4. Φαξ:

8.5. Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο:
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9. Η διεξαγωγή των αποδείξεων γίνεται από:

9.1. 'Ονοµα:

9.2. Ονοµασία:

9.3. Αρµοδιότητες:

9.4. Καθήκοντα:

10. Φύση και αντικείµενο της υπόθεσης και σύντοµη παρουσίαση του περιεχοµένου της (ενδεχοµένως στο παράρτηµα):

11. Παραγγελθείσα διεξαγωγή αποδείξεων:

11.1. Περιγραφή της παραγγελθείσας διεξαγωγής των αποδείξεων: (ενδεχοµένως στο παράρτηµα):

11.2. Εξέταση µαρτύρων:

11.2.1. Ονοµατεπώνυµο:

11.2.2. ∆ιεύθυνση:

11.2.3. Τηλ.:

11.2.4. Φαξ:

11.2.5. Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο:

11.2.6. Ως προς τα ερωτήµατα που τίθενται στο µάρτυρα ή την παρουσίαση του περιεχοµένου της
υποθέσεως ως προς το οποίο θα εξετασθεί (ενδεχοµένως στο παράρτηµα):

11.2.7. ∆ικαίωµα άρνησης των µαρτύρων σύµφωνα µε το δίκαιο του κράτους µέλους του αιτούντος
δικαστηρίου (ενδεχοµένως στο παράρτηµα):

11.3. 'Αλλη διεξαγωγή αποδείξεων (ενδεχοµένως στο παράρτηµα):

12. Το αιτούν δικαστήριο ζητά την απευθείας διεξαγωγή αποδείξεων µε τα ακόλουθα τηλεπικοινωνιακά µέσα (ενδεχοµένως
στο παράρτηµα):

'Εγινε στ…:

Ηµεροµηνία:
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ΕΝΤΥΠΟ Ι

Ενηµέρωση από το κεντρικό όργανο/την αρµόδια αρχή

σύµφωνα µε το άρθρο 17 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συµβουλίου, της 28ης Μαΐου 2001, για τη
συνεργασία µεταξύ των δικαστηρίων των κρατών µελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εµπορικές

υποθέσεις (ΕΕ L 174 της 27.6.2001, σ. 1)

1. Αριθµός πρωτοκόλλου του αιτούντος δικαστηρίου:

2. Αριθµός πρωτοκόλλου του κεντρικού οργάνου/αρµόδιας αρχής:

3. 'Ονοµα του αιτούντος δικαστηρίου:

4. Κεντρικό όργανο/αρµόδια αρχή:

4.1. 'Ονοµα:

4.2. ∆ιεύθυνση:

4.2.1. Οδός και αριθµός/ταχυδροµική θυρίδα:

4.2.2. Τόπος και ταχυδροµικός τοµέας:

4.2.3. Κράτος:

4.3. Τηλ.:

4.4. Φαξ:

4.5. Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο:

5. Ενηµέρωση από το κεντρικό όργανο/αρµόδια αρχή:

5.1. Η απευθείας εκτέλεση σύµφωνα µε την παραγγελία είναι αποδεκτή:

5.2. Η απευθείας εκτέλεση σύµφωνα µε την παραγγελία είναι αποδεκτή υπό τους ακόλουθους όρους
(ενδεχοµένως στο παράρτηµα):

5.3. Η απευθείας εκτέλεση σύµφωνα µε την παραγγελία δεν είναι αποδεκτή για τους ακόλουθους λόγους:

5.3.1. η παραγγελία δεν εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος κανονισµού:

5.3.2. η παραγγελία δεν περιλαµβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σύµφωνα µε το άρθρο 4:

5.3.3. η παραγγελθείσα απευθείας εκτέλεση αντίκειται στις θεµελιώδεις αρχές της νοµοθεσίας
του κράτους µέλους του κεντρικού οργάνου/της αρµόδιας αρχής:

'Εγινε στ…:

Ηµεροµηνία:
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SALLY LANGRISH (1)

LLB (Hons) University College London 1989 Barrister at Law (Middle Temple) 
1991

Αναπληρώτρια νοµική σύµβουλος του Υπουργείου Εξωτερικών και Κοι-
νοπολιτείας, Λονδίνο, από το 1995.

Πρώτη γραµµατέας, τµήµα δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων (αστικό 
δίκαιο), στη Μόνιµη Αντιπροσωπεία του Ηνωµένου Βασιλείου στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση, 2000-2003.

Προηγούµενη δηµοσίευση: «The Treaty of Amsterdam: Selected Highlights» 
(Η συνθήκη του Άµστερνταµ: επιλεγµένα θέµατα), European Law Review, 
τόµος 23, αριθ. 1, Φεβρουάριος 1998.

(1) Πρώτη γραµµατέας, τµήµα δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων, Μόνιµη Αντιπροσωπεία του 
Ηνωµένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι απόψεις που εκφράζονται στο παρόν κεφάλαιο είναι οι 
προσωπικές απόψεις της συγγραφέως και δεν πρέπει να θεωρηθεί κατ’ ουδένα τρόπο ότι αντιπροσωπεύουν 
τη θέση της βρετανικής κυβέρνησης.
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Οδηγία 2002/8/ΕΚ του Συµβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003 για 
βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη επί διασυνοριακών 
διαφορών µέσω της θέσπισης στοιχειωδών κοινών κανόνων σχετικά 
µε το ευεργέτηµα πενίας στις διαφορές αυτές (Βλέπε επίσης, στο 
τέλος της πράξης, τον πίνακα των δηµοσιευµένων διορθωτικών)

Η οδηγία 2002/8/ΕΚ περί ευεργετήµατος πενίας σε αστικές υποθέσεις 
εκδόθηκε κατόπιν πολιτικής εντολής σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα του 
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Τάµπερε του 1999. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, µε 
σκοπό να διευκολυνθεί η πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε αστικές και εµπορικές 
υποθέσεις, κάλεσε το Συµβούλιο των Υπουργών να θεσπίσει στοιχειώδεις 
κανόνες για την εξασφάλιση επαρκούς επιπέδου ευεργετήµατος πενίας σε 
διασυνοριακές υποθέσεις σε όλη την Ένωση (1).

Η οδηγία εκδόθηκε δυνάµει των άρθρων 61 στοιχείο γ) και 67 της συνθήκης 
ΕΚ. Τα άρθρα αυτά, σε συνάρτηση µε το άρθρο 65 της Συνθήκης, επιτρέπουν 
τη θέσπιση «µέτρων στον τοµέα της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές 
υποθέσεις µε διασυνοριακές επιπτώσεις […] στο µέτρο που είναι αναγκαία για 
την οµαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς». Σύµφωνα µε το άρθρο 65 
στοιχείο γ) στα επιτρεπόµενα µέτρα περιλαµβάνονται µέτρα για την «εξάλει-
ψη των εµποδίων για την οµαλή διεξαγωγή πολιτικών δικών, εν ανάγκη 
προωθώντας τη συµβατότητα των κανόνων πολιτικής δικονοµίας που 
εφαρµόζονται στα κράτη µέλη». Σύµφωνα µε τις διαδικαστικές απαιτήσεις του 
άρθρου 67 (όπως ίσχυε πριν από την έναρξη ισχύος της συνθήκης της Νίκαιας 
την 1η Φεβρουαρίου 2003) (2), το Συµβούλιο ενήργησε βάσει πρότασης της 
Επιτροπής της 18ης Ιανουαρίου 2002 (3). Ζητήθηκε η γνώµη του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, η οποία και εκδόθηκε στις 25 Σεπτεµβρίου 2002 (4). Η οδηγία 
εγκρίθηκε οµόφωνα από τα κράτη µέλη στις 27 Ιανουαρίου 2003.

Η οδηγία περιέχει 23 άρθρα διανεµηµένα σε πέντε κεφάλαια. Το κεφάλαιο Ι 
αφορά το πεδίο εφαρµογής και τους ορισµούς, το κεφάλαιο ΙΙ το δικαίωµα 
παροχής ευεργετήµατος πενίας, το κεφάλαιο ΙΙΙ καθορίζει τις προϋποθέσεις 
και την εµβέλεια του ευεργετήµατος πενίας, το κεφάλαιο ΙV ορίζει τις 
διαδικασίες υποβολής αίτησης για την παροχή ευεργετήµατος πενίας δυνάµει 
της οδηγίας και το κεφάλαιο V περιέχει τελικές διατάξεις.

I. Πεδίο εφαρµογής και ορισµοί

Το άρθρο 1 παράγραφος 1 ορίζει τον κεντρικό στόχο της οδηγίας, ήτοι «τη 
βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη επί διασυνοριακών υποθέσεων 

(1) Συµπεράσµατα της προεδρίας, 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του 

Τάµπερε, 15 και 16 Οκτωβρίου 
1999, παράγραφος 30.

(2) Μετά την έναρξη ισχύος της 
συνθήκης της Νίκαιας, τα 

προβλεπόµενα στο άρθρο 65 
µέτρα, µε εξαίρεση των πτυχών που 

άπτονται του οικογενειακού 
δικαίου, θεσπίζονται πλέον 
σύµφωνα µε τη διαδικασία 

συναπόφασης δυνάµει του άρθρου 
251 της συνθήκης ΕΚ.

(3) ΕΕ C 103 Ε της 30.4.2002,  
σ. 368.

(4) ΕΕ C 273 E της 14.11.2003.
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µέσω της θέσπισης στοιχειωδών κοινών κανόνων σχετικά µε το ευεργέτηµα 
πενίας σε παρόµοιες υποθέσεις». Αυτό, βέβαια, απηχεί την εντολή των 
συµπερασµάτων του Τάµπερε. Το άρθρο 1 παράγραφος 2 περιορίζει την 
εφαρµογή της οδηγίας στις «διασυνοριακές διαφορές». Οι διαφορές αυτές 
ορίζονται στο άρθρο 2 της οδηγίας. Σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 3 του 
άρθρου 2 µια διαφορά νοείται ως διασυνοριακή όταν ο διάδικος που υποβάλλει 
αίτηση παροχής του ευεργετήµατος πενίας σύµφωνα µε την οδηγία έχει, κατά 
το χρόνο υποβολής της αίτησης αυτής, την κατοικία του ή τη συνήθη του 
διαµονή σε κράτος µέλος διαφορετικό του κράτους στο οποίο εκδικάζεται η 
υπόθεση ή θα εκτελεστεί η απόφαση (5). Με απλά λόγια, εποµένως, η οδηγία 
ισχύει όταν ο διάδικος υποχρεούται να προσφύγει σε δικαστήριο ή να ζητήσει 
την εκτέλεση απόφασης σε κράτος µέλος διαφορετικό εκείνου στο οποίο 
διαµένει συνήθως. Αντιθέτως, δεν τυγχάνει εφαρµογής σε υποθέσεις οι οποίες 
µπορούν να θεωρηθούν ως «εσωτερικές», υπό την έννοια ότι τόσο ο διάδικος 
όσο και το οικείο δικαστήριο ευρίσκονται στο αυτό κράτος µέλος, ακόµη και 
αν η υπόθεση εµφανίζει άλλες διασυνοριακές πτυχές.

Το άρθρο 1 περιέχει άλλα δύο στοιχεία που καθορίζουν το πεδίο εφαρµογής 
της οδηγίας. Το πρώτο στοιχείο είναι το είδος της διαφοράς στην οποία 
εφαρµόζεται η οδηγία. Το άρθρο 1 παράγραφος 2 ορίζει ότι εφαρµόζεται σε 
αστικές και εµπορικές υποθέσεις, ανεξαρτήτως της φύσεως του δικαστηρίου 
το οποίο εκδικάζει τη διαφορά. Οι «αστικές και εµπορικές υποθέσεις» δεν 
ορίζονται. Ωστόσο, η διατύπωση αυτή απηχεί το άρθρο 1 του κανονισµού 
«Βρυξέλλες Ι», οπότε είναι πιθανόν να θεωρηθεί ότι η οδηγία καλύπτει 
διαφορές οι οποίες καλύπτονται από τον εν λόγω κανονισµό. Το άρθρο 1 
παράγραφος 2 ορίζει ότι η οδηγία δεν αφορά, ιδίως, φορολογικές, τελωνειακές 
ή διοικητικές υποθέσεις. Η διατύπωση αυτή απηχεί, και πάλι, το άρθρο 1 
παράγραφος 1 του κανονισµού «Βρυξέλλες Ι».

Το δεύτερο αξιοσηµείωτο στοιχείο όσον αφορά το πεδίο εφαρµογής είναι ότι 
η οδηγία δεν καλύπτει όλα τα κράτη µέλη: το άρθρο 1 παράγραφος 3 
προβλέπει ότι η οδηγία δεν ισχύει για τη ∆ανία. Ο λόγος της εξαίρεσης αυτής 
περιέχεται στην αιτιολογική παράγραφο 34, η οποία παραπέµπει στα άρθρα 1 
και 2 του πρωτοκόλλου για τη θέση της ∆ανίας, το οποίο προσαρτάται στη 
συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη περί ίδρυσης της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Σύµφωνα µε το πρωτόκολλο, η ∆ανία δεν συµµετέχει 
στη λήψη των προτεινόµενων µέτρων σύµφωνα µε τον τίτλο ΙV της συνθήκης 
ΕΚ: οι νοµικές βάσεις της οδηγίας —άρθρα 61 και 67— εµπίπτουν, ασφαλώς, 
στον τίτλο ΙV.

Εν αντιθέσει προς τη ∆ανία, το Ηνωµένο Βασίλειο και η Ιρλανδία είχαν τη 
δυνατότητα, σύµφωνα µε το πρωτόκολλο για τη θέση του Ηνωµένου 
Βασιλείου και της Ιρλανδίας το οποίο προσαρτάται στη συνθήκη για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας, να κοινοποιήσουν εάν ήθελαν ή όχι να συµµετέχουν στην 

(5) Οι κανόνες περί κατοικίας 
προσδιορίζονται, σύµφωνα µε το 
άρθρο 2 παράγραφος 2, βάσει του 
άρθρου 59 του κανονισµού 
«Βρυξέλλες Ι» [κανονισµός (ΕΚ) 
αριθ. 44/2001 του Συµβουλίου της 
22ας ∆εκεµβρίου 2002]. Βασικά, το 
κράτος µέλος στο οποίο έχει την 
έδρα του το δικαστήριο και το 
οποίο επιλαµβάνεται της αίτησης 
παροχής ευεργετήµατος πενίας θα 
πρέπει, σύµφωνα µε το άρθρο 59 
παράγραφος 2 του κανονισµού 
αυτού, να εφαρµόζει το δίκαιο του 
κράτους µέλους στο οποίο 
ισχυρίζεται ο αιτών ότι έχει την 
κατοικία του προκειµένου να 
αποφανθεί εάν πράγµατι έχει εκεί 
την κατοικία του.
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παρούσα οδηγία. Η αιτιολογική σκέψη 33 της οδηγίας µνηµονεύει ότι 
αµφότερα τα κράτη αυτά κοινοποίησαν την επιθυµία τους να συµµετάσχουν 
στην έκδοση της οδηγίας, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του οικείου πρωτοκόλλου. 
Συνεπώς, η οδηγία ισχύει για όλα τα κράτη µέλη πλην της ∆ανίας.

II. Δικαίωµα παροχής του ευεργετήµατος 
πενίας

Το κεφάλαιο αυτό ορίζει τα πρόσωπα τα οποία δικαιούνται να ζητήσουν την 
παροχή ευεργετήµατος πενίας σύµφωνα µε την οδηγία και ορίζει επίσης τη 
βασική έννοια του ευεργετήµατος πενίας για τους σκοπούς της οδηγίας. 

Όσον αφορά τους δικαιούχους, το άρθρο 3 παράγραφος 1 προβλέπει ότι τα 
δυνάµει της οδηγίας δικαιώµατα απονέµονται σε φυσικά πρόσωπα. Κατ’ 
επέκταση δεν καλύπτονται νοµικά πρόσωπα όπως εταιρείες ή µη 
κερδοσκοπικές οργανώσεις. Το άρθρο 4 ορίζει σαφώς ότι η οδηγία καλύπτει 
τόσο πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και υπηκόους τρίτων χωρών που 
διαµένουν νόµιµα σε κράτος µέλος. Η διάταξη αυτή ενεργεί ως κανόνας κατά 
των διακρίσεων και απαιτεί από τα κράτη µέλη ισότιµη µεταχείριση για τις δύο 
αυτές κατηγορίες προσώπων.

Το άρθρο 3 είναι το βασικό άρθρο το οποίο ορίζει την έννοια του ευεργετήµατος 
πενίας για τους σκοπούς της οδηγίας. Το άρθρο 3 παράγραφος 1 προβλέπει ως 
γενική αρχή ότι οι διάδικοι δικαιούνται να λαµβάνουν «κατάλληλο ευεργέτηµα 
πενίας προκειµένου να εξασφαλίζουν αποτελεσµατική πρόσβαση στη 
δικαιοσύνη». Το άρθρο καθιστά σαφές ότι το δικαίωµα αυτό υπάγεται σε όρους 
οι οποίοι προβλέπονται σε άλλο σηµείο της οδηγίας και ότι η διαφορά πρέπει να 
εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας. Η αιτιολογική σκέψη 11 δίνει 
ικανοποιητικό συνοπτικό ορισµό του «κατάλληλου ευεργετήµατος πενίας». 
Καλύπτει, πρώτον, την παροχή νοµικών συµβουλών πριν από τη δίκη µε σκοπό 
την επίτευξη διακανονισµού πριν από την κίνηση δικαστικής διαδικασίας· 
δεύτερον, την παροχή νοµικής αρωγής κατά την υποβολή της υπόθεσης 
ενώπιον δικαστηρίου· και, τρίτον, τη νοµική εκπροσώπηση και τη συµβολή 
στην κάλυψη των δικαστικών εξόδων ή την απαλλαγή από τα έξοδα αυτά.

Αυτές οι τρεις διαφορετικές πτυχές του κατάλληλου ευεργετήµατος πενίας 
εκτίθενται στο άρθρο 3 παράγραφος 2. ∆ίνεται καθαρά έµφαση σε περιπτώσεις 
κατά τις οποίες έχουν ήδη κινηθεί διασυνοριακές δικαστικές διαδικασίες ή 
όπου υπάρχει πραγµατικά πιθανότητα κίνησης τέτοιων διαδικασιών. 
∆εδοµένου ότι η προδικαστική παροχή νοµικών συµβουλών δυνάµει του 
άρθρου 3 παράγραφος 2 στοιχείο α) περιορίζεται στην επίτευξη διακανονισµού 
πριν από την κίνηση της διαδικασίας, φαίνεται να αποκλείεται η δυνατότητα 

01_2003_1905_testo_GR.indd   258 30-06-2005   8:02:32



 ΑΣΤΙΚΌ ΔΊΚΑΙΟ — ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΔΙΚΑΣΤΙΚΉ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ 259
 Ευεργέτηµα πενίας

να ζητούν οι αιτούντες την παροχή ευεργετήµατος πενίας για άλλους, 
γενικότερους, σκοπούς ή όπου δεν προβλέπεται η εκδίκαση διαφοράς. Το 
άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο β) προβλέπει το δικαίωµα νοµικής αρωγής και 
εκπροσώπησης ενώπιον δικαστηρίου: αυτό παρέχεται κατά τα στάδια 
προετοιµασίας της υπόθεσης και παρουσίασης της υπόθεσης ενώπιον του 
δικαστηρίου, τόσο µε την υποβολή διαδικαστικών εγγράφων όσο και κατά 
την ενώπιον του δικαστηρίου διαδικασία.

Το άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο β) καλύπτει επίσης τη συµβολή στην 
κάλυψη των εξόδων της υπόθεσης και θα µπορούσε να περιλαµβάνει διάφορα 
είδη εξόδων. Ένα είδος είναι τα δικαστικά έξοδα, συµπεριλαµβανοµένων των 
αµοιβών που καταβάλλονται από το δικαστήριο σε πρόσωπα (όπως δικαστικοί 
υπάλληλοι ή πραγµατογνώµονες) τα οποία προβαίνουν σε διάφορες ενέργειες 
κατά τη δίκη. Μια δεύτερη κατηγορία εξόδων είναι τα διάφορα έξοδα τα οποία 
οφείλονται στον ιδιαίτερο χαρακτήρα της διασυνοριακής διαφοράς, όπως 
έξοδα διερµηνείας, µετάφρασης και µετακίνησης στον τόπο του δικαστη- 
ρίου. Αυτά ρυθµίζονται από το άρθρο 7 της οδηγίας και περιγράφονται 
αναλυτικότερα στη συνέχεια. Μια τρίτη κατηγορία είναι τα έξοδα του 
αντιδίκου. Σε µερικά κράτη µέλη ο ηττηθείς διάδικος καταδικάζεται στην 
καταβολή των δικαστικών εξόδων του αντιδίκου. Η τελική παράγραφος του 
άρθρου 3 παράγραφος 2 προβλέπει ότι, εάν ο δικαιούχος του ευεργετήµατος 
πενίας δυνάµει της οδηγίας χάσει την υπόθεση και υπάγεται σε τέτοιο κανόνα 
περί εξόδων, τα έξοδα αυτά θα πρέπει να καλύπτονται από το ευεργέτηµα 
εφόσον θα ίσχυε η κάλυψη αυτή για διάδικο έχοντα τη συνήθη διαµονή του 
στο κράτος µέλος στο οποίο ευρίσκεται το δικαστήριο. Η ρύθµιση αυτή 
αποτελεί στην ουσία κανόνα κατά των διακρίσεων και δεν απαιτεί από τα 
κράτη µέλη να χορηγούν αυτοµάτως ευεργέτηµα πενίας σε διασυνοριακό 
αιτούντα για την κάλυψη των εξόδων του νικήσαντος διαδίκου εάν αυτό δεν 
αποτελεί συνήθη πρακτική σύµφωνα µε το σύστηµά τους. Στην αιτιολογική 
παράγραφο 12 καθίσταται σαφές ότι αυτό εναπόκειται στο δίκαιο του κράτους 
µέλους στο οποίο εκδικάζεται η διαφορά ή ζητείται η εκτέλεση της από-
φασης.

Το άρθρο 3 παράγραφος 3 περιέχει σηµαντικό περιορισµό της εννοίας του 
«κατάλληλου ευεργετήµατος πενίας» στο πλαίσιο των «διαδικασιών σκοπός 
των οποίων είναι ειδικά το να δοθεί στους διαδίκους η δυνατότητα να 
παραστούν και να δικαιολογήσουν αυτοπροσώπως». Οι διαδικασίες αυτές θα 
µπορούσαν να περιλαµβάνουν διαδικασίες επί µικρών αξιώσεων όπως 
ορισµένες που υπάρχουν σε διάφορα κράτη µέλη ή απλουστευµένες δικαστικές 
διαδικασίες. Σε αυτού του είδους τις διαδικασίες τα κράτη µέλη δεν 
υποχρεούνται να παράσχουν νοµική αρωγή ή εκπροσώπηση σύµφωνα µε το 
άρθρο 3 παράγραφος 3. Συνάγεται άρα, εκ του αντιθέτου, ότι το δικαίωµα 
παροχής προδικαστικών νοµικών συµβουλών σύµφωνα µε το άρθρο 3 
παράγραφος 2 στοιχείο α) εξακολουθεί να ισχύει σε αυτές τις περιπτώσεις. Ως 
διασφάλιση, το άρθρο 3 παράγραφος 3 επιτρέπει (και πιθανώς απαιτεί) την 
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παροχή ευεργετήµατος πενίας εάν το δικαστήριο ή άλλη αρµόδια αρχή 
αποφασίσει ότι αυτό είναι απαραίτητο για να εξασφαλιστεί η ισότητα των 
µερών ή λόγω της πολυπλοκότητας της υπόθεσης.

Το άρθρο 3, στις παραγράφους 4 και 5, ασχολείται µε µια άλλη πτυχή του 
«κατάλληλου» ευεργετήµατος πενίας: το θέµα του ποσού που χορηγείται στο 
διάδικο. Το άρθρο 3 παράγραφος 4 επιτρέπει σε κράτος µέλος να απαιτεί 
χρηµατοδοτική συµβολή στις δικαστικές δαπάνες: σε αυτή την περίπτωση 
γίνεται, σύµφωνα µε το άρθρο 5 (το οποίο περιγράφεται στη συνέχεια), 
εκτίµηση της ικανότητας συµβολής του αποδέκτη του ευεργετήµατος πενίας. 
Σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 5, τα κράτη µέλη µπορούν να απαιτούν 
από τον αποδέκτη του ευεργετήµατος την επιστροφή όλου ή τµήµατος του 
ποσού που έλαβε, σε περίπτωση ουσιαστικής βελτίωσης της οικονοµικής του 
κατάστασης ή εάν το ευεργέτηµα παρασχέθηκε µε βάση ανακριβείς 
πληροφορίες εκ µέρους του αποδέκτη. Οι διατάξεις αυτές, σε συνδυασµό µε τα 
άρθρα 5 και 9 παράγραφος 4, επιτρέπουν στα κράτη µέλη να χορηγούν τα 
διαθέσιµα για την παροχή ευεργετήµατος πενίας κεφάλαια ανάλογα µε την 
οικονοµική ανάγκη του αποδέκτη, προάγοντας έτσι την ορθή χρήση του 
δηµόσιου χρήµατος.

III. Προϋποθέσεις και εµβέλεια  
του ευεργετήµατος πενίας

Ορµώµενο από τις ευρείας φύσεως αρχές του κεφαλαίου ΙΙ, το παρόν κεφάλαιο 
θεσπίζει λεπτοµερέστερους κανόνες αξιολόγησης των αιτήσεων για την 
παροχή ευεργετήµατος πενίας. Τα άρθρα 5 και 6 είναι τα πλέον σηµαντικά. 
Αφορούν, αντιστοίχως, τους όρους σχετικά µε τους οικονοµικούς πόρους του 
αιτούντος και τους όρους σχετικά µε την ουσία της διαφοράς. Οι διατάξεις 
επιτρέπουν στα κράτη µέλη να εξασφαλίζουν, σε κάποιο βαθµό, ότι τα χρήµατα 
τα οποία προορίζονται για την παροχή του ευεργετήµατος πενίας σε αστικές 
υποθέσεις µπορούν να διατίθενται για αιτούντες και υποθέσεις που δικαιούνται 
περισσότερο δηµόσιας χρηµατοδότησης. Καίτοι το θέµα των εξόδων τα οποία 
βαρύνουν το κράτος µέλος του αιτούντος και το κράτος µέλος του δικαστηρίου 
αντιστοίχως ρυθµίζεται διεξοδικότερα στα άρθρα 8 και 12 (που περιγράφονται 
παρακάτω), για την κατανόηση των άρθρων 5 και 6 είναι χρήσιµο να γνωρίζει 
κανείς ότι τα έξοδα που καλύπτονται από το ευεργέτηµα πενίας βαρύνουν, 
στην πλειοψηφία τους, το κράτος µέλος στο οποίο εκδικάζεται η υπόθεση. 
Κατά συνέπεια, η αξιολόγηση του αιτούντος γίνεται σύµφωνα µε τους κανόνες 
του συστήµατος ευεργετήµατος πενίας του κράτους αυτού, και όχι σύµφωνα 
µε τους κανόνες του συστήµατος του κράτους του αιτούντος.
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Το άρθρο 5 παράγραφος 1 θεσπίζει τον γενικό κανόνα ότι τα κράτη µέλη 
παρέχουν το ευεργέτηµα πενίας στα πρόσωπα τα οποία «δεν µπορούν, εν όλω 
ή εν µέρει, να αντιµετωπίσουν τα δικαστικά έξοδα […] λόγω της οικονοµικής 
τους κατάστασης, ώστε να εξασφαλίζεται η πραγµατική δυνατότητα 
πρόσβασης των προσώπων αυτών στη δικαιοσύνη». Η παράγραφος 2 του 
άρθρου 5 επιτρέπει στα κράτη µέλη να κρίνουν την οικονοµική κατάσταση 
του αιτούντος βάσει διαφόρων αντικειµενικών παραγόντων όπως το 
εισόδηµα, η περιουσία ή η οικογενειακή κατάσταση. Στην εκτίµηση αυτή 
µπορούν να λαµβάνονται υπόψη και οι πόροι των προσώπων που εξαρτώνται 
οικονοµικώς από τον αιτούντα.

Μερικά κράτη µέλη χρησιµοποιούν κατώτατα όρια πέραν των οποίων 
τεκµαίρεται ότι οι αιτούντες είναι σε θέση να αναλάβουν τα δικαστικά έξοδα. 
Το άρθρο 5 παράγραφος 3 επιτρέπει τη χρησιµοποίηση των ορίων αυτών στο 
πλαίσιο της οδηγίας εφόσον βασίζονται στους αντικειµενικούς παράγοντες 
που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου. Ωστόσο, ως εγγύηση 
κατά του κινδύνου ότι η πρόβλεψη ορίου ενδέχεται να οδηγήσει εµµέσως σε 
διάκριση κατά διασυνοριακού αιτούντος λόγω διαφορών στο κόστος 
διαβίωσης µεταξύ των κρατών µελών, το άρθρο 5 παράγραφος 4 προβλέπει 
ότι δεν λαµβάνονται υπόψη αυτά τα όρια εάν ο αιτών µπορεί να αποδείξει ότι 
δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στα δικαστικά έξοδα λόγω τέτοιων 
διαφορών στο κόστος διαβίωσης. Η αιτιολογική παράγραφος 15 αναφέρει ένα 
στοιχείο το οποίο θα µπορούσε να έχει σηµασία εν προκειµένω, ήτοι εάν ο 
αιτών θα πληρούσε τα οικονοµικά κριτήρια που προβλέπονται στο δικό του 
κράτος µέλος για την παροχή του ευεργετήµατος πενίας.

Το άρθρο 5 παράγραφος 5 προβλέπει µία ακόµη περίπτωση άρνησης παροχής 
του ευεργετήµατος για οικονοµικούς λόγους. Το ευεργέτηµα πενίας δεν 
χορηγείται σε αιτούντα ο οποίος έχει, στη συγκεκριµένη περίπτωση, τη 
δυνατότητα να προσφύγει σε άλλο µηχανισµό που καλύπτει τα δικαστικά 
έξοδα. Αυτό θα µπορούσε να περιλαµβάνει, φερ’ ειπείν, χρηµατοδότηση 
απορρέουσα από ασφάλιση για δικαστικά έξοδα, ή λόγω της δυνατότητας που 
υπάρχει, σε ορισµένα κράτη µέλη, σύναψης συµφωνίας αµοιβής υπό αίρεση [η 
οποία καλείται ενίοτε συµφωνία «δεν κερδίζω, δεν πληρώνω» (no win, no 
fee)]. Η αιτιολογική παράγραφος 16 καθιστά σαφές ότι οι άλλοι αυτοί 
µηχανισµοί δεν αποτελούν οι ίδιοι µορφή ευεργετήµατος πενίας, συνιστούν 
όµως τεκµήριο ότι ο διάδικος δύναται να αναλάβει τα δικαστικά έξοδα παρά 
την προσωπική οικονοµική του κατάσταση.

Το άρθρο 6 αποτελεί το δεύτερο καίριο στοιχείο για να καθοριστεί εάν ο αιτών 
πληροί τις προϋποθέσεις παροχής του ευεργετήµατος πενίας. Οι 
προβλεπόµενες στο άρθρο αυτό προϋποθέσεις αφορούν το βάσιµο ή την 
ουσία της υπόθεσης του αιτούντος. Σαν πρώτο βήµα, το άρθρο 6 παράγραφος 
1 επιτρέπει σε κράτος µέλος να απορρίπτει άνευ ετέρου αίτηση παροχής 
ευεργετήµατος πενίας για αγωγή η οποία κρίνεται προδήλως αβάσιµη. Εάν η 
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υπόθεση δεν µπορεί να θεωρηθεί εξαρχής ως προδήλως αβάσιµη, το άρθρο 6 
παράγραφος 2 προβλέπει ότι, σε περίπτωση που έχουν παρασχεθεί νοµικές 
συµβουλές στον αιτούντα πριν από τη δίκη, µπορεί, εφόσον παραµένει 
εξασφαλισµένη η πρόσβαση στη δικαιοσύνη (6), να µην εγκριθεί η παροχή 
περαιτέρω ευεργετήµατος πενίας για «λόγους σχετικούς µε την ουσία της 
υπόθεσης». Με άλλα λόγια, το κράτος µέλος µπορεί να αποφασίσει ότι η 
υπόθεση του αιτούντος δεν αιτιολογεί τη χρησιµοποίηση δηµοσίων 
κεφαλαίων. Η απόρριψη αιτήσεως παροχής ευεργετήµατος πενίας σύµφωνα 
µε το άρθρο 6 της οδηγίας υπόκειται στην άσκηση προσφυγής δυνάµει του 
άρθρου 15, το οποίο περιγράφεται στη συνέχεια.

Η οδηγία δεν παρέχει σαφή καθοδήγηση ως προς τον τρόπο µε τον οποίο οι 
αρµόδιες αρχές των κρατών µελών θα πρέπει να αξιολογήσουν κατ’ ουσία την 
υπόθεση του αιτούντος, αφήνοντας να ρυθµιστεί το θέµα κατά το εθνικό 
δίκαιο και τις εθνικές διαδικασίες των κρατών µελών. Τα εθνικά αυτά 
συστήµατα µπορούν να παρουσιάζουν αρκετά σηµαντικές διαφορές όσον 
αφορά τα κριτήρια τα οποία χρησιµοποιούν: µεταξύ των πιθανών κριτηρίων 
θα µπορούσαν να είναι η εκτίµηση των πιθανοτήτων επιτυχίας, το είδος της 
υπόθεσης, και τα ενδεχόµενα οικονοµικά και λοιπά οφέλη για τον αιτούντα 
εφόσον κερδίσει την υπόθεση.

Το άρθρο 6 παράγραφος 3 αναγνωρίζει ως έγκυρη µια προσέγγιση η οποία 
βασίζεται σε µια σειρά από τέτοια κριτήρια αφού, πέραν της προοπτικής του 
να κερδηθεί η υπόθεση από καθαρά νοµικής απόψεως, επικεντρώνεται σε δύο 
άλλα κριτήρια. Πρώτον, απαιτεί ρητά από τα κράτη µέλη να εξετάσουν τη 
σηµασία που έχει η συγκεκριµένη υπόθεση για τον αιτούντα. ∆εύτερον, 
επιτρέπει στα κράτη µέλη να λαµβάνουν υπόψη τη φύση της υπόθεσης σε δύο 
συγκεκριµένες κατηγορίες διαφορών. Η πρώτη κατηγορία είναι όταν ο αιτών 
ισχυρίζεται ότι βλάπτεται η φήµη του αλλά δεν έχει υποστεί υλική ή οικονοµική 
ζηµία — αυτό θα µπορούσε να καλύπτει ορισµένες µορφές αγωγών 
δυσφήµησης σε διάφορα κράτη µέλη. Η δεύτερη κατηγορία είναι όταν η 
αξίωση αποτελεί άµεση απόρροια της επαγγελµατικής δραστηριότητας του 
αιτούντος ή της δραστηριότητάς του ως ανεξάρτητου εργαζόµενου. Αυτό 
ενισχύει τον αποκλεισµό των εµπορικών διαφορών που προβλέπεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1 της οδηγίας µε τον περαιτέρω αποκλεισµό αξιώσεων 
προβαλλοµένων στο πλαίσιο της άσκησης επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων.

Τα άρθρα 7 και 8 εστιάζουν συγκεκριµένα στη διασυνοριακή διάσταση της 
υπόθεσης, αναγνωρίζοντας ότι ορισµένα έξοδα γεννώνται αποκλειστικά από 
το γεγονός ότι ο αιτών δεν κατοικεί στο αυτό κράτος µέλος στο οποίο 
εκδικάζεται η διαφορά. Σύµφωνα µε το άρθρο 7, το ευεργέτηµα πενίας το 
οποίο παρέχεται από το κράτος µέλος στο οποίο εκδικάζεται η διαφορά πρέπει 
να καλύπτει ορισµένα έξοδα τα οποία είναι άµεσα συνδεδεµένα µε τον 
διασυνοριακό χαρακτήρα της διαφοράς. Τα έξοδα αυτά καλύπτουν τη 
διερµηνεία, τη µετάφραση εγγράφων απαραίτητων για την επίλυση της 

(6) Η οδηγία δεν περιέχει ορισµό 
των όρων «προδήλως αβάσιµη» ή 

«η πρόσβαση στη δικαιοσύνη είναι 
εξασφαλισµένη», αφήνοντας 

ουσιαστικά να ρυθµιστούν τα 
θέµατα αυτά από τα κράτη µέλη 

σύµφωνα µε το εθνικό τους δίκαιο. 
Σηµασία εν προκειµένω έχει επίσης 

η νοµολογία του Ευρωπαϊκού 
∆ικαστηρίου Ανθρωπίνων 

∆ικαιωµάτων όσον αφορά το 
άρθρο 6 της ευρωπαϊκής σύµβασης 

για την προάσπιση των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων.
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διαφοράς και τα έξοδα µετακίνησης των προσώπων των οποίων απαιτείται η 
παράσταση ενώπιον του δικαστηρίου για την παρουσίαση της υπόθεσης. Η 
αιτιολογική παράγραφος 19 υπενθυµίζει ότι τα δικαστήρια θα πρέπει να 
αξιοποιούν πλήρως τις δυνατότητες που προσφέρει ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 
1206/2001 του Συµβουλίου σχετικά µε την αποδεικτική διαδικασία σε αστικές 
ή εµπορικές υποθέσεις (7). Οι δυνατότητες αυτές περιλαµβάνουν τη διεξαγωγή 
βιντεοδιασκέψεων και τηλεδιασκέψεων καθώς και πιο παραδοσιακά µέτρα 
λήψεως καταθέσεων από µάρτυρες εκτός της περιφέρειας του δικαστηρίου.

Το άρθρο 8 αντισταθµίζει το άρθρο 7 προβλέποντας ότι το κράτος µέλος 
κατοικίας του αιτούντος επιβαρύνεται µε ορισµένα άλλα έξοδα που 
σχετίζονται µε τον διασυνοριακό χαρακτήρα της υπόθεσης. Το κράτος µέλος 
κατοικίας πρέπει να παρέχει ευεργέτηµα πενίας για την κάλυψη του κόστους 
παροχής νοµικής αρωγής και συµβουλών πριν από τη δίκη στο κράτος µέλος 
κατοικίας, µέχρις ότου υποβληθεί η αίτηση παροχής ευεργετήµατος πενίας 
στο κράτος µέλος στο οποίο εδρεύει το δικαστήριο. Το κράτος µέλος κατοικίας 
καλύπτει επίσης τα έξοδα µετάφρασης της αίτησης παροχής ευεργετήµατος 
πενίας και των απαραίτητων δικαιολογητικών εγγράφων.

Το άρθρο 9 της οδηγίας απηχεί το γεγονός ότι η ιστορία µπορεί να µην 
τελειώνει µε την έκδοση δικαστικής απόφασης επί διαφοράς. Σύµφωνα µε την 
παράγραφο 20, εφόσον χορηγηθεί ευεργέτηµα πενίας «πρέπει να καλύπτει 
ολόκληρη τη διαδικασία, συµπεριλαµβανοµένων των εξόδων που απαιτούνται 
για την εκτέλεση της απόφασης». Θα πρέπει να συνεχίζεται η παροχή του στο 
δικαιούχο, «εάν ασκηθεί ένδικο µέσο κατ’ αυτού ή από αυτόν, εφόσον 
εξακολουθούν να πληρούνται οι προϋποθέσεις ως προς τους οικονοµικούς 
πόρους ή την ουσία της διαφοράς».  Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 9 
παρέχουν το δικαίωµα παροχής του ευεργετήµατος πενίας για την κάλυψη των 
εξόδων της διασυνοριακής εκτέλεσης της απόφασης. Η παράγραφος 3 του 
άρθρου 9 αφορά την παροχή του ευεργετήµατος για την άσκηση ενδίκου 
µέσου, συνδέοντας ρητά το δικαίωµα για τη συνεχιζόµενη παροχή του 
ευεργετήµατος µε το γεγονός ότι εξακολουθούν να πληρούνται οι προϋποθέσεις 
των άρθρων 5 και 6. Αυτό σηµαίνει, ιδίως, ότι πριν από την παροχή του 
ευεργετήµατος επιτρέπεται αξιολόγηση της πιθανότητας επιτυχίας του 
αιτούντος στην άσκηση ή αντίκρουση του ενδίκου µέσου.

Στο άρθρο 9 παράγραφος 4 προβλέπεται ο γενικότερος κανόνας ότι τα κράτη 
µέλη έχουν τη δυνατότητα να επανεξετάζουν, σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, 
αν πληρούνται οι προϋποθέσεις παροχής του ευεργετήµατος βάσει των λόγων 
που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφοι 3 και 5, και στα άρθρα 5 και 6 της 
οδηγίας. Αυτό σηµαίνει ότι ένα κράτος µέλος έχει τη δυνατότητα να 
επανεξετάζει ανά πάσα στιγµή την οικονοµική κατάσταση του αιτούντος, την 
ουσία της υπόθεσης και την καταλληλότητα του ευεργετήµατος πενίας εν 
σχέσει προς το είδος του δικαστηρίου ή της διαδικασίας εκδίκασης της 
υπόθεσης. Οι έλεγχοι αυτοί δεν περιορίζονται στη στιγµή κατά την οποία ο 

(7) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1206/
2001 της 28ης Μαΐου 2001 περί 
συνεργασίας µεταξύ των 
δικαστηρίων των κρατών µελών 
στη διεξαγωγή αποδείξεων σε 
αστικές ή εµπορικές υποθέσεις, ΕΕ 
L 174 της 27.6.2001, σ. 1.
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αιτών ζητά τη συνέχιση της παροχής του ευεργετήµατος για την άσκηση 
ενδίκου µέσου ή για τη διαδικασία εκτέλεσης της απόφασης.

Το άρθρο 10 προβλέπει άλλη δυνατότητα επέκτασης του ευεργετήµατος 
πενίας πέραν της αρχικής δικαστικής διαδικασίας, καλύπτοντας τις 
εξωδικαστικές διαδικασίες. Εάν ο νόµος ή το δικαστήριο επιβάλλει στους 
διαδίκους τη χρησιµοποίηση εξωδικαστικών διαδικασιών, όπως διαµεσο-
λάβηση ή διαιτησία, το ευεργέτηµα πενίας καλύπτει και τις διαδικασίες αυτές, 
µε την επιφύλαξη των οριζοµένων στην οδηγία προϋποθέσεων.

IV. Διαδικασία

Το κεφάλαιο αυτό ορίζει τις διαδικαστικές λεπτοµέρειες της υποβολής 
αιτήσεως για την παροχή ευεργετήµατος πενίας δυνάµει της οδηγίας. 
Καλύπτει τη συµπλήρωση των απαραίτητων εντύπων, τη διαβίβαση της 
αίτησης από το κράτος µέλος κατοικίας του αιτούντος στο κράτος µέλος στο 
οποίο εδρεύει το δικαστήριο ή στο οποίο πρόκειται να εκτελεστεί η απόφαση, 
θέµατα γλώσσας και µετάφρασης, και κανόνες εξέτασης της αίτησης στο 
κράτος µέλος το οποίο χορηγεί το ευεργέτηµα πενίας (8).

Το άρθρο 12 αποτελεί το σηµείο εκκίνησης. Προβλέπει τον βασικό κανόνα ότι 
η παροχή του ευεργετήµατος πενίας εγκρίνεται (και, άρα, καταβάλλεται) ή 
απορρίπτεται από την αρµόδια αρχή του κράτους µέλους στο οποίο εδρεύει το 
δικαστήριο. Με άλλα λόγια, εκτός από τα περιορισµένα έξοδα τα οποία 
καλύπτονται από το άρθρο 8 (το οποίο περιγράφεται παραπάνω), η παροχή 
ευεργετήµατος πενίας για διασυνοριακές υποθέσεις δεν αποτελεί ευθύνη του 
κράτους µέλους κατοικίας του αιτούντος. Σύµφωνα µε την αιτιολογική 
παράγραφο 24 «ενδείκνυται» να χορηγείται το ευεργέτηµα πενίας από τις 
αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους στο οποίο εδρεύει το δικαστήριο. Η 
αιτιολογική παράγραφος 23 προβλέπει ότι τα κράτη µέλη εφαρµόζουν την 
εθνική τους νοµοθεσία, τηρώντας παράλληλα τις αρχές της οδηγίας, προ-
κειµένου να καθορίσουν εάν θα χορηγήσουν ή όχι το ευεργέτηµα πενίας.

Το άρθρο 14 απαιτεί από τα κράτη µέλη να ορίσουν µία ή περισσότερες 
αρµόδιες αρχές για την αποστολή και παραλαβή αιτήσεων παροχής 
ευεργετήµατος πενίας σύµφωνα µε την οδηγία. Η αρµόδια για την αποστολή 
των αιτήσεων αρχή αποκαλείται «διαβιβάζουσα αρχή». Η αρχή η οποία 
παραλαµβάνει τις αιτήσεις αποκαλείται «παραλαµβάνουσα αρχή». Τα κράτη 
µέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή τα ονόµατα και τις διευθύνσεις των αρ-
µοδίων αρχών τους και τις γεωγραφικές περιοχές της δικαιοδοσίας τους. Οι 
πληροφορίες αυτές δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα.

(8) Στην αιτιολογική παράγραφο 
26 της οδηγίας επισηµαίνεται ότι οι 

µηχανισµοί κοινοποίησης και 
διαβίβασης που προβλέπονται στο 

κεφάλαιο IV της οδηγίας 
βασίζονται άµεσα στην ευρωπαϊκή 

συµφωνία για τη διαβίβαση των 
αιτήσεων δικαστικής αρωγής, η 

οποία υπογράφηκε στο 
Στρασβούργο στις 27 Ιανουαρίου 

1977, αν και η  συµφωνία αυτή δεν 
περιέχει τη 15ήµερη προθεσµία 
που προβλέπεται στο άρθρο 13 

παράγραφος 4 της οδηγίας.
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(9) Σύµφωνα µε το άρθρο 16 το 
έντυπο πρέπει να εκπονηθεί ώς τις 
30 Νοεµβρίου 2004. Θα 
καταρτιστεί από την Επιτροπή, µε 
τη βοήθεια επιτροπής η οποία θα 
ενεργεί σύµφωνα µε τη 
συµβουλευτική διαδικασία των 
άρθρων 3 και 7 της απόφασης 
1999/468/ΕΚ.
(10) Η διατύπωση της αιτιολογικής 
παραγράφου υποδηλοί ότι τα 
εθνικά έντυπα θα συνεχίσουν να 
διατίθενται για την υποβολή 
αιτήσεων δυνάµει της οδηγίας 
ακόµη και µετά την κατάρτιση του 
στερεότυπου εντύπου.

Το άρθρο 13 θεσπίζει τους κανόνες για την υποβολή αιτήσεως παροχής 
ευεργετήµατος πενίας από τον αιτούντα και για τη διαβίβασή της, εφόσον 
χρειάζεται, µεταξύ των αρχών των κρατών µελών. Σύµφωνα µε την παράγραφο 
1 του άρθρου 1, ο αιτών µπορεί να υποβάλει την αίτησή του, κατ’ επιλογή, είτε 
στη διαβιβάζουσα αρχή του κράτους µέλους κατοικίας του είτε στην 
παραλαµβάνουσα αρχή του κράτους µέλους στο οποίο εδρεύει το δικαστήριο 
ή πρόκειται να εκτελεστεί η απόφαση. Το άρθρο 16 προβλέπει στερεότυπο 
έντυπο για την υποβολή των αιτήσεων ευεργετήµατος πενίας δυνάµει της 
οδηγίας (9). Η αιτιολογική παράγραφος 28 της οδηγίας ορίζει ότι το 
στερεότυπο έντυπο έχει σκοπό να διευκολύνει και να επιταχύνει τις 
διαδικασίες υποβολής των αιτήσεων. Σύµφωνα µε την αιτιολογική παράγραφο 
29, το στερεότυπο έντυπο, καθώς και τα εθνικά έντυπα, θα πρέπει να είναι 
διαθέσιµα σε ευρωπαϊκό επίπεδο µέσω του συστήµατος πληροφοριών του 
ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου (10).

Τα άρθρα 13 παράγραφος 2, 14 και 8 στοιχείο β) της οδηγίας ασχολούνται µε 
θέµατα γλώσσας και µετάφρασης όσον αφορά την αίτηση παροχής του 
ευεργετήµατος πενίας. Το άρθρο 13 παράγραφος 2 προσφέρει στον αιτούντα 
διάφορες δυνατότητες. Μπορεί να συµπληρώσει το έντυπο στην επίσηµη 
γλώσσα (ή µία από τις επίσηµες γλώσσες) του κράτους µέλους της 
διαβιβάζουσας αρχής, εφόσον η γλώσσα αυτή ανήκει στις γλώσσες των 
κοινοτικών οργάνων. Εναλλακτικά, το άρθρο 14 παράγραφος 3 επιτρέπει σε 
κράτος µέλος να κοινοποιεί στην Επιτροπή άλλες κοινοτικές γλώσσες στις 
οποίες η διαβιβάζουσα αρχή του δέχεται να παραλαµβάνει αιτήσεις 
υποβαλλόµενες δυνάµει της οδηγίας. Οι άλλες αυτές γλώσσες πρέπει να 
κοινοποιούνται στην Επιτροπή και δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα. 
Σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 14, τα δικαιολογητικά έγγραφα τα 
οποία συνοδεύουν την αίτηση πρέπει επίσης να µεταφράζονται σύµφωνα µε 
αυτούς τους κανόνες. Έχουµε ήδη διαπιστώσει ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 8 
στοιχείο β), το κράτος µέλος κατοικίας του αιτούντος πρέπει να χορηγεί το 
ευεργέτηµα πενίας που απαιτείται για την κάλυψη του κόστους της 
µετάφρασης της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών. Ωστόσο, το 
άρθρο 8 στοιχείο β) εφαρµόζεται µόνο όταν η αίτηση υποβάλλεται στη 
διαβιβάζουσα αρχή του κράτους µέλους κατοικίας του αιτούντος. Εξ αυτού 
συνάγεται ότι εάν ο αιτών προτιµήσει να υποβάλει την αίτησή του απευθείας 
στην παραλαµβάνουσα αρχή του κράτους του δικαστηρίου, πρέπει να 
αναλάβει τα µεταφραστικά έξοδα µόνος του.

Η διαβιβάζουσα αρχή έχει ένα ρόλο στην εξασφάλιση του «ελέγχου της 
ποιότητας» µιας αίτησης προτού την αποστείλει σε άλλο κράτος µέλος. Όταν 
η αίτηση υποβάλλεται στη διαβιβάζουσα αρχή του κράτους µέλους κατοικίας, 
η εν λόγω αρχή δύναται, σύµφωνα µε το άρθρο 13 παράγραφος 3, να αρνηθεί 
να διαβιβάσει την αίτηση εάν είναι προδήλως αβάσιµη ή εκφεύγει προδήλως 
του πεδίου εφαρµογής της οδηγίας. Σε τέτοια περίπτωση, η απόφαση της 
διαβιβάζουσας αρχής υπόκειται στις διατάξεις περί επανεξέτασης ή περί 
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(11) Απόφαση της Επιτροπής της 
18ης Ιουνίου 2003 σχετικά µε την 

κατάρτιση εντύπου για τη 
διαβίβαση αιτήσεων παροχής 

ευεργετήµατος πενίας δυνάµει της 
οδηγίας 2003/8/ΕΚ της 27ης 

Ιανουαρίου 2003 περί βελτίωσης 
της πρόσβασης στη δικαιοσύνη σε 

διασυνοριακές διαφορές µε τη 
θέσπιση στοιχειωδών κοινών 

κανόνων σχετικά µε το ευεργέτηµα 
πενίας για τις υποθέσεις αυτές.

ασκήσεως ενδίκου µέσου που προβλέπονται στο άρθρο 15 παράγραφοι 2 και 3 
(οι οποίες περιγράφονται στη συνέχεια). Η διαβιβάζουσα αρχή έχει επίσης 
καθήκον να βοηθά τον αιτούντα εξασφαλίζοντας ότι η αίτηση συνοδεύεται 
από όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα που απαιτούνται ούτως ώστε να ληφθεί 
σχετική απόφαση (βλέπε άρθρο 13 παράγραφος 4).

Αφ’ ης στιγµής η διαβιβάζουσα αρχή παραλάβει την αίτηση, δεόντως 
συµπληρωµένη σε µία από τις επιτρεπόµενες από την οδηγία γλώσσες και τα 
δικαιολογητικά έγγραφα µεταφραστούν σε αυτές τις γλώσσες, εφόσον 
απαιτείται, διαβιβάζει την αίτηση εντός 15 ηµερών στη παραλαµβάνουσα 
αρχή του κράτους µέλους στο οποίο εδρεύει το δικαστήριο. Το άρθρο 16 
προβλέπει στερεότυπο έντυπο το οποίο διευκολύνει τη διαβίβαση της αίτησης 
µεταξύ της διαβιβάζουσας και της παραλαµβάνουσας αρχής. Το έντυπο αυτό 
έχει ήδη θεσπιστεί µε την απόφαση της Επιτροπής της 18ης Ιουνίου 2003 (11).

∆εν απαιτείται επικύρωση ή άλλη τέτοιου είδους διατύπωση για τα έγγραφα 
που διαβιβάζονται δυνάµει της οδηγίας (βλέπε άρθρο 13 παράγραφος 5). Το 
κράτος µέλος µπορεί να µη χρεώσει τον αιτούντα για την παροχή βοήθειας 
όσον αφορά τη συµπλήρωση της αίτησης ή για τη διαβίβαση της αίτησης. 
Ωστόσο, η διαβιβάζουσα αρχή δύναται να ανακτήσει τα έξοδα µετάφρασης 
από τον αιτούντα εάν η αίτηση απορριφθεί από την αρµόδια αρχή του κράτους 
µέλους η οποία παραλαµβάνει την αίτηση.

Αφ’ ης στιγµής η αίτηση παραληφθεί στο κράτος µέλος στο οποίο εδρεύει το 
δικαστήριο, εξετάζεται σύµφωνα µε τους κανόνες του άρθρου 15 της οδηγίας. Η 
παράγραφος 1 του άρθρου 15 απαιτεί από τις εθνικές αρχές οι οποίες κρίνουν την 
αίτηση στο παραλαµβάνον κράτος µέλος να τηρούν τον αιτούντα πλήρως 
ενήµερο για την πορεία της εξέτασης της αίτησης. Εάν η αίτηση απορριφθεί εν 
όλω ή εν µέρει, απαιτείται σχετική αιτιολόγηση εκ µέρους των αρχών.

Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 15 δίνουν στον αιτούντα τη δυνατότητα να 
ζητήσει επανεξέταση της απορριπτικής απόφασης ή να ασκήσει ένδικο µέσο 
κατ’ αυτής. Ωστόσο, εάν η αίτηση ευεργετήµατος πενίας απορριφθεί από 
δικαστήριο κατά των αποφάσεων του οποίου δεν προβλέπεται δυνατότητα 
άσκησης ενδίκου µέσου σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία του 
παραλαµβάνοντος κράτους µέλους ή από δευτεροβάθµιο δικαστήριο του 
παραλαµβάνοντος κράτους µέλους, δεν απαιτείται πρόβλεψη περαιτέρω 
δυνατότητας επανεξέτασης ή άσκησης ενδίκου µέσου. Στην παράγραφο 4 του 
άρθρου 15 περιέχεται περαιτέρω ειδική διάταξη η οποία αφορά την άσκηση 
προσφυγής όταν η αίτηση απορρίπτεται δυνάµει του άρθρου 6 διότι είναι 
προδήλως αβάσιµη ή για λόγους σχετικούς µε την ουσία της υπόθεσης. Εάν η 
προσφυγή κατά της απόφασης αυτής είναι διοικητικής φύσεως (για 
παράδειγµα, ασκείται ενώπιον αρχής αρµόδιας για θέµατα ευεργετήµατος 
πενίας και όχι ενώπιον ανεξάρτητης δικαστικής αρχής), η απόφαση επί της 
προσφυγής αυτής υπάγεται πάντοτε σε τελικό δικαστικό έλεγχο.
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V. Τελικές διατάξεις

Αυτό το σύντοµο τελικό κεφάλαιο περιέχει διάφορες ποικίλου περιεχοµένου 
διατάξεις, οι οποίες αφορούν κυρίως την υπό των κρατών µελών µεταφορά 
της οδηγίας στο εθνικό τους δίκαιο. Στόχος του άρθρου 18 είναι να ενθαρρύνει 
την πληροφόρηση του ευρέος κοινού και των επαγγελµατικών κύκλων όσον 
αφορά το ευεργέτηµα πενίας. Προβλέπει τη συνεργασία των εθνικών αρχών 
προκειµένου να παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε τα διάφορα συστήµατα 
ευεργετήµατος πενίας, ιδίως µέσω του ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου (12).

Το άρθρο 19 καθιστά σαφές ότι τα κράτη µέλη µπορούν να θεσπίζουν 
ευνοϊκότερες διατάξεις για τους αιτούντες και τους αποδέκτες ευεργετήµατος 
πενίας από τις οριζόµενες υπό της οδηγίας. Αυτό συνάδει µε τον γενικό στόχο 
του άρθρου 1 της οδηγίας, συγκεκριµένα τη θέσπιση στοιχειωδών κοινών 
κανόνων. Εξ ορισµού, τα κράτη µέλη είναι ελεύθερα να προχωρούν περισ-
σότερο στο εθνικό τους δίκαιο εφόσον το επιθυµούν.

Το άρθρο 20 διέπει τη σχέση της οδηγίας µε τις υπάρχουσες διεθνείς 
συµφωνίες οι οποίες καλύπτουν τα αυτά θέµατα. Μεταξύ των κρατών µελών 
η οδηγία υπερισχύει των συµφωνιών αυτών. Το άρθρο 20 αναφέρει 
συγκεκριµένα δύο οδηγίες που επηρεάζονται από αυτόν τον κανόνα. Η πρώτη 
είναι η ευρωπαϊκή συµφωνία του Συµβουλίου της Ευρώπης του 1977 για τη 
διαβίβαση των αιτήσεων δικαστικής αρωγής, η οποία τροποποιήθηκε από το 
πρόσθετο πρωτόκολλο του 2001. Η αιτιολογική παράγραφος 32 της οδηγίας 
διευκρινίζει ότι η εν λόγω συµφωνία και το πρωτόκολλο εξακολουθούν να 
ρυθµίζουν τις σχέσεις µεταξύ των κρατών µελών και τρίτων χωρών οι οποίες 
έχουν προσχωρήσει στη συµφωνία ή στο πρωτόκολλο (13). Η δεύτερη είναι η 
σύµβαση της Χάγης της 25ης Οκτωβρίου 1980 σχετικά µε τη διεθνή πρόσβαση 
στη δικαιοσύνη.

Τέλος, κατά τα ειωθότα, η οδηγία ορίζει τελική προθεσµία για τη µεταφορά 
της στο εσωτερικό δίκαιο των κρατών µελών, η οποία είναι η 30ή Νοεµβρίου 
2004 σύµφωνα µε το άρθρο 21. Τα κράτη µέλη οφείλουν να θέσουν σε 
εφαρµογή τις νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που 
απαιτούνται για να συµµορφωθούν µε την οδηγία το αργότερο κατά την 
ηµεροµηνία αυτή (ίδια µε την ηµεροµηνία κατά την οποία πρέπει να 
καταρτιστεί, σύµφωνα µε το άρθρο 16, το στερεότυπο έντυπο υποβολής 
αιτήσεων για την παροχή του ευεργετήµατος πενίας). Κατά παρέκκλιση από 
αυτή την ηµεροµηνία µεταφοράς, παρέχεται στα κράτη µέλη ένα επιπλέον 
διάστηµα 18 µηνών για να µεταφέρουν το άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο α) 
στο εθνικό τους δίκαιο. Κατά συνέπεια, το δικαίωµα διασυνοριακού 
ευεργετήµατος πενίας για την παροχή νοµικών συµβουλών πριν από τη δίκη 
µε σκοπό την επίτευξη διακανονισµού πριν από την κίνηση δικαστικής 
διαδικασίας θα αρχίσει να ισχύει µετά τις 30 Μαΐου 2006.

(12) Η ιστοσελίδα του ευρωπαϊκού 
δικαστικού δικτύου παρέχει 
εύκολη πρόσβαση σε βασικές 
πληροφορίες σχετικά µε το 
σύστηµα κάθε κράτους µέλους 
όσον αφορά το ευεργέτηµα πενίας 
(http://europa.eu.int/comm/
justice_home/ejn/index.htm).
(13) Το γεγονός ότι οι διαδικασίες 
της οδηγίας βασίζονται στην 
ευρωπαϊκή συµφωνία θα πρέπει να 
διασφαλίζει τη συνοχή µεταξύ του 
συστήµατος που εφαρµόζεται από 
τα κράτη µέλη µεταξύ τους δυνάµει 
της οδηγίας και του συστήµατος 
που εφαρµόζεται έναντι των 
τρίτων κρατών. Κατά τη στιγµή 
που συνετάχθη το παρόν, όλα τα 
κράτη µέλη εκτός από τη Γερµανία 
ήταν συµβαλλόµενα µέρη της 
συµφωνίας του 1977.
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Ο∆ΗΓΙΑ 2002/8/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 27ης Ιανουαρίου 2003
για βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη επί διασυνοριακών διαφορών µέσω της θέσπισης στοι-

χειωδών κοινών κανόνων σχετικά µε το ευεργέτηµα πενίας στις διαφορές αυτές

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 61 στοιχείο γ) και το άρθρο 67,

την πρόταση της Επιτροπής (1),

τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1) Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως στόχο τη διατήρηση και
ανάπτυξη ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και
δικαιοσύνης, εντός του οποίου εξασφαλίζεται η ελεύθερη
κυκλοφορία των προσώπων. Για τη σταδιακή δηµιουργία του
χώρου αυτού, η Κοινότητα πρέπει να θεσπίσει, µεταξύ
άλλων, τα µέτρα που σχετίζονται µε τη δικαστική συνερ-
γασία σε αστικές υποθέσεις οι οποίες έχουν διασυνοριακές
επιπτώσεις και χρειάζονται για την οµαλή λειτουργία της
εσωτερικής αγοράς.

(2) Το άρθρο 65 στοιχείο γ) της συνθήκης προβλέπει, µεταξύ
άλλων, µέτρα που αποσκοπούν στην εξάλειψη των εµποδίων
για την οµαλή διεξαγωγή πολιτικών δικών, εν ανάγκη
προωθώντας τη συµβατότητα των κανόνων πολιτικής δικο-
νοµίας που εφαρµόζονται στα κράτη µέλη.

(3) Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο που συνήλθε στο Τάµπερε στις
15 και 16 Οκτωβρίου 1999, κάλεσε το Συµβούλιο να
θεσπίσει στοιχειώδεις κανόνες που θα εξασφαλίζουν επαρκές
επίπεδο δικαστικής αρωγής σε διασυνοριακές υποθέσεις, σε
ολόκληρη την Ένωση.

(4) Όλα τα κράτη µέλη είναι συµβαλλόµενα µέρη της ευρω-
παϊκής σύµβασης για την προστασία των ανθρώπινων
δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών της 4ης
Νοεµβρίου 1950. Τα καλυπτόµενα από την παρούσα οδηγία
θέµατα ρυθµίζονται σύµφωνα µε τη σύµβαση αυτή, και ιδίως
µε τήρηση της αρχής της ισότητας των διαδίκων.

(5) Η παρούσα οδηγία αποσκοπεί στην προώθηση της εφαρ-
µογής της αρχής της παροχής ευεργετήµατος πενίας σε δια-
συνοριακές διαφορές, σε όσους δεν διαθέτουν επαρκείς
πόρους, εφόσον το ευεργέτηµα αυτό είναι αναγκαίο για να
εξασφαλισθεί αποτελεσµατική πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Το
γενικώς αναγνωρισµένο δικαίωµα πρόσβασης στη δικαιοσύνη
επιβεβαιώνεται επίσης από το άρθρο 47 του χάρτη θεµε-
λιωδών δικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(6) Η έλλειψη πόρων ενός προσώπου που εµπλέκεται σε µία δια-
φορά, είτε ως ενάγων είτε ως εναγόµενος, όπως και οι
δυσχέρειες που προκύπτουν από τον διασυνοριακό
χαρακτήρα µιας διαφοράς, δεν θα πρέπει να εµποδίζουν την
αποτελεσµατική πρόσβαση στη δικαιοσύνη.

(7) ∆εδοµένου ότι οι στόχοι της παρούσας οδηγίας είναι αδύνα-
τον να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη µέλη και δύνα-
νται, συνεπώς, να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό
επίπεδο, η Κοινότητα µπορεί να λάβει µέτρα σύµφωνα µε
την αρχή της επικουρικότητας που διατυπώνεται στο άρθρο
5 της συνθήκης. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας
που διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν
υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη αυτών των
στόχων.

(8) Κύριος σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι να εξασφαλίσει
ένα κατάλληλο επίπεδο δικαστικής αρωγής σε διασυνοριακές
διαφορές, µε τη θέσπιση ορισµένων στοιχειωδών κοινών
κανόνων όσον αφορά το ευεργέτηµα πενίας. Μια οδηγία του
Συµβουλίου αποτελεί την πλέον κατάλληλη νοµοθετική
πράξη για την επίτευξη αυτού του στόχου.

(9) Η παρούσα οδηγία αφορά τις διασυνοριακές διαφορές σε
αστικές και εµπορικές υποθέσεις.

(10) Κάθε πρόσωπο που εµπλέκεται σε αστική ή εµπορική δια-
φορά εντός του πεδίου εφαρµογής της παρούσας οδηγίας
πρέπει να έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει τα δικαιώµατά
του ενώπιον δικαστηρίου, ακόµη και αν η προσωπική οικο-
νοµική του κατάσταση δεν του επιτρέπει να αντιµετωπίσει τα
δικαστικά έξοδα. Το ευεργέτηµα πενίας θεωρείται κατάλ-
ληλο, όταν επιτρέπει στον δικαιούχο αποτελεσµατική πρό-
σβαση στη δικαιοσύνη, υπό τις προϋποθέσεις που προβλέ-
πονται στην παρούσα οδηγία.

(11) Το ευεργέτηµα πενίας θα πρέπει να περιλαµβάνει την παροχή
νοµικών συµβουλών προκειµένου να επιτευχθεί η διευθέτηση
της διαφοράς, πριν γίνει προσφυγή ενώπιον δικαστηρίου,
νοµική αρωγή για την υποβολή υπόθεσης ενώπιον δικαστη-
ρίου και εκπροσώπηση ενώπιον του δικαστηρίου και συµ-
βολή στα δικαστικά έξοδα ή απαλλαγή από αυτά.

(12) Η νοµοθεσία του κράτους µέλους στο οποίο εδρεύει το
δικαστήριο ή στο οποίο πρέπει να εκτελεσθεί µια απόφαση,
καθορίζει εάν στα δικαστικά έξοδα µπορούν να περιλαµβά-
νονται τα έξοδα που επιδικάστηκαν στον αντίδικο του
δικαιούχου ευεργετήµατος πενίας.

(13) Όλοι οι πολίτες της Ένωσης, όπου και αν έχουν την
κατοικία τους ή τη συνήθη διαµονή τους στο έδαφος
κράτους µέλους, πρέπει να µπορούν να τυγχάνουν του ευερ-
γετήµατος πενίας σε διασυνοριακές διαφορές, εφόσον
πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπει η παρούσα
οδηγία. Το ίδιο ισχύει και για τους υπηκόους τρίτων χωρών
που έχουν νόµιµο τόπο συνήθους διαµονής σε κράτος
µέλος.

31.1.2003 L 26/41Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών ΚοινοτήτωνEL

(1) ΕΕ C 103 Ε της 30.4.2002, σ. 368.
(2) Γνώµη που εκδόθηκε στις 25 Σεπτεµβρίου 2002 (δεν δηµοσιεύθηκε

ακόµα στην Επισηµη Εφηµερίδα).
(3) ΕΕ C 221 της 17.9.2002, σ. 64.
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(14) Θα πρέπει να δοθεί στα κράτη µέλη η συνέπεια να καθορί-
ζουν το όριο πέραν του οποίου ένα πρόσωπο τεκµαίρεται
ότι µπορεί να αντιµετωπίσει τις δικαστικές δαπάνες, υπό τις
προϋποθέσεις που καθορίζει η παρούσα οδηγία. Το όριο
αυτό καθορίζονται βάσει διαφόρων αντικειµενικών παραγό-
ντων, όπως το εισόδηµα, η περιουσία και η οικογενειακή
κατάσταση.

(15) Ο στόχος της παρούσας οδηγίας δεν µπορεί, ωστόσο, να
επιτευχθεί, εάν δεν δοθεί στους αιτούντες ευεργέτηµα πενίας,
η δυνατότητα να αποδεικνύουν ότι δεν µπορούν να αντιµε-
τωπίσουν τα δικαστικά έξοδα, ακόµη και αν οι πόροι τους
υπερβαίνουν το κατώτατο όριο που έχει θεσπίσει το κράτος
µέλος στο οποίο εδρεύει το δικαστήριο. Για να κρίνουν εάν
θα χορηγήσουν το ευεργέτηµα πενίας επί της βάσεως αυτής,
οι αρχές του κράτους µέλους στο οποίο εδρεύει το δικαστή-
ριο µπορούν να λαµβάνουν υπόψη τους το γεγονός ότι ο
υποψήφιος πληροί τα οικονοµικά κριτήρια επιλεξιµότητας
στο κράτος µέλος κατοικίας του ή συνήθους διαµονής του.

(16) Η δυνατότητα, στη συγκεκριµένη περίπτωση, προσφυγής σε
άλλους µηχανισµούς που εξασφαλίζουν αποτελεσµατική
πρόσβαση στη δικαιοσύνη, δεν αποτελεί µορφή ευεργετήµα-
τος πενίας. Η δυνατότητα αυτή, ωστόσο, µπορεί να αποτελέ-
σει τεκµήριο ότι το ενδιαφερόµενο πρόσωπο µπορεί να αντι-
µετωπίσει τα δικαστικά έξοδα παρά τη δυσµενή οικονοµική
του κατάσταση.

(17) Θα πρέπει να εξασφαλισθεί στα κράτη µέλη η δυνατότητα
να απορρίπτουν τις αιτήσεις ευεργετήµατος πενίας στην
περίπτωση αγωγών που είναι προδήλως αβάσιµες ή για
λόγους που έχουν σχέση µε την ουσία της υπόθεσης, υπό
τον όρο ότι παρέχονται νοµικές συµβουλές πριν από τη δίκη
και η πρόσβαση στη δικαιοσύνη είναι εξασφαλισµένη. Κατά
τη λήψη απόφασης για την αίτηση, επί της ουσίας, τα κράτη
µέλη µπορούν να απορρίπτουν αιτήσεις ευεργετήµατος
πενίας, όταν ο αιτών ισχυρίζεται ότι βλάπτεται η φήµη του
και δεν έχει υποστεί υλική ή οικονοµική ζηµία ή όταν η
αίτηση αφορά αξίωση που απορρέει απευθείας από την επαγ-
γελµατική ή µη µισθωτή δραστηριότητα του αιτούντος.

(18) Ο περίπλοκος χαρακτήρας και οι διαφορές µεταξύ των δικα-
στικών συστηµάτων των κρατών µελών, καθώς και τα έξοδα
που συνδέονται µε το διασυνοριακό χαρακτήρα διαφοράς,
δεν θα πρέπει να εµποδίζουν την πρόσβαση στη δικαιοσύνη.
Θα πρέπει, εποµένως, το ευεργέτηµα πενίας να καλύπτει τις
δαπάνες που συνδέονται άµεσα µε το διασυνοριακό
χαρακτήρα της διαφοράς.

(19) Κατά την εξέταση του κατά πόσον είναι αναγκαία η φυσική
παρουσία ενός προσώπου στο δικαστήριο, τα δικαστήρια
κράτους µέλους θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη όλα τα
πλεονεκτήµατα των δυνατοτήτων που προσφέρει ο κανονι-
σµός (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συµβουλίου, της 28ης
Μαΐου 2001, για τη συνεργασία µεταξύ των δικαστηρίων
των κρατών µελών για τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές
ή εµπορικές υποθέσεις (1).

(20) Εφόσον χορηγηθεί ευεργέτηµα πενίας, πρέπει να καλύπτει
όλη τη διαδικασία, συµπεριλαµβανοµένων των εξόδων που
απαιτούνται για την εκτέλεση της απόφασης. Θα πρέπει να
συνεχίζεται η παροχή του στο δικαιούχο, εάν ασκηθεί ένδικο

µέσο κατ' αυτού ή από αυτόν, εφόσον εξακολουθούν να
πληρούνται οι προϋποθέσεις ως προς τους οικονοµικούς
πόρους και την ουσία της διαφοράς.

(21) Το ευεργέτηµα πενίας πρέπει να παρέχεται υπό τους ίδιους
όρους είτε πρόκειται για συµβατικές ενώπιον δικαστηρίου
είτε για εξώδικες διαδικασίες, όπως η διαµεσολάβηση, εφό-
σον η χρησιµοποίηση αυτών των τελευταίων απαιτείται από
τον νόµο ή διατάσσεται από το δικαστήριο.

(22) Το ευεργέτηµα της πενίας θα πρέπει επίσης να χορηγείται
για την εκτέλεση δηµοσίων εγγράφων σε άλλο κράτος
µέλος, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα
οδηγία.

(23) Εφόσον το ευεργέτηµα πενίας παρέχεται από το κράτος
µέλος στο οποίο εδρεύει το δικαστήριο ή στο οποίο πρέπει
να εκτελεσθεί µια απόφαση, και δεν αφορά την παροχή
νοµικών συµβουλών πριν από τη δίκη, εάν ο αιτών το
ευεργέτηµα πενίας δεν έχει την κατοικία ή τη συνήθη δια-
µονή του στο κράτος µέλος στο οποίο εδρεύει το δικαστή-
ριο, το κράτος µέλος αυτό πρέπει να εφαρµόζει τη δική του
νοµοθεσία, τηρώντας παράλληλα τις αρχές της παρούσας
οδηγίας.

(24) Το ευεργέτηµα πενίας ενδείκνυται να χορηγείται ή να
απορρίπτεται από την αρµόδια αρχή του κράτους µέλους
στο οποίο εδρεύει το δικαστήριο ή στο οποίο πρέπει να
εκτελεσθεί µία απόφαση. Αυτό ισχύει και όταν το δικαστήριο
δικάζει την υπόθεση κατ' ουσίαν και όταν κατά πρώτον
εξετάζει εάν είναι αρµόδιο.

(25) Θα πρέπει να οργανωθεί η δικαστική συνεργασία µεταξύ των
κρατών µελών σε αστικές υποθέσεις ώστε να διευκολυνθεί η
ενηµέρωση του κοινού και των επαγγελµατιών του κλάδου,
καθώς και να απλουστευθεί και να επιταχυνθεί η διαβίβαση
των αιτήσεων ευεργετήµατος πενίας µεταξύ των κρατών
µελών.

(26) Οι µηχανισµοί κοινοποίησης και διαβίβασης που προβλέπο-
νται στην παρούσα οδηγία βασίζονται άµεσα στους µηχανι-
σµούς που έχουν θεσπισθεί από την ευρωπαϊκή συµφωνία
για τη διαβίβαση των αιτήσεων δικαστικής αρωγής, που
υπογράφηκε στο Στρασβούργο, στις 27 Ιανουαρίου 1977,
εφεξής αποκαλούµενη «συµφωνία του 1977». Θα πρέπει να
καθορισθεί προθεσµία, που δεν προβλέπεται στη συµφωνία
του 1977, για τη διαβίβαση των αιτήσεων παροχής του
ευεργετήµατος πενίας. Σχετικά σύντοµη προθεσµία συµβάλει
στην εύρυθµη λειτουργία της δικαιοσύνης.

(27) Τα δεδοµένα τα οποία διαβιβάζονται σύµφωνα µε την
παρούσα οδηγία θα πρέπει να προστατεύονται. ∆εδοµένου
ότι εφαρµόζεται η οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συµβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995,
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επε-
ξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για την
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών (2) και η οδηγία
97/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβου-
λίου, της 15ης ∆εκεµβρίου 1997, περί επεξεργασίας των
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και προστασίας της ιδιω-
τικής ζωής στον τηλεπικοινωνιακό τοµέα (3), δεν απαιτείται η
εισαγωγή ειδικών διατάξεων περί προστασίας δεδοµένων
στην παρούσα οδηγία.
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(28) Η δηµιουργία ενός στερεότυπου εντύπου για τις αιτήσεις
ευεργετήµατος πενίας και τη διαβίβαση των αιτήσεων αυτών
στις περιπτώσεις διασυνοριακών διαφορών, θα καθιστούσε
ευχερέστερες και ταχύτερες τις διαδικασίες αυτές.

(29) Επί πλέον, αυτά τα έντυπα αιτήσεων, καθώς και τα εθνικά
έντυπα αιτήσεων, θα πρέπει να διατίθενται σε ευρωπαϊκό
επίπεδο, µέσω του συστήµατος πληροφόρησης του Ευρω-
παϊκού ∆ικαστικού ∆ικτύου, που δηµιουργήθηκε µε την από-
φαση 2001/470/ΕΚ (1).

(30) Τα µέτρα που απαιτούνται για την εφαρµογή της παρούσας
οδηγίας θα πρέπει να θεσπισθούν σύµφωνα µε την απόφαση
1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999,
για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών
αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (2).

(31) Θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι η θέσπιση στοιχειωδών κανό-
νων για τις διασυνοριακές διαφορές δεν αποκλείει την, εκ
µέρους των κρατών µελών, πρόβλεψη ευνοϊκότερων διατά-
ξεων για τους υποψήφιους και τους δικαιούχους ευεργε-
τήµατος πενίας.

(32) Η συµφωνία του 1977 και το συµπληρωµατικό πρωτόκολλο
της ευρωπαϊκής συµφωνίας για τη διαβίβαση των αιτήσεων
δικαστικής αρωγής που υπογράφηκε στη Μόσχα το 2001,
εξακολουθεί να εφαρµόζεται στις σχέσεις µεταξύ των κρατών
µελών και των τρίτων κρατών που συµµετέχουν στη συµ-
φωνία του 1977 ή στο εν λόγω πρωτόκολλο. Η παρούσα
οδηγία όµως υπερέχει των διατάξεων της συµφωνίας του
1977 και του εν λόγω πρωτοκόλλου όσον αφορά τις
σχέσεις µεταξύ των κρατών µελών.

(33) Το Ηνωµένο Βασίλειο και η Ιρλανδία, σύµφωνα µε το άρθρο
3 του πρωτοκόλλου για τη θέση του Ηνωµένου Βασιλείου
και της Ιρλανδίας, που προσαρτάται στη συνθήκη για την
Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη για την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ανακοίνωσαν την επιθυµία τους να
συµµετάσχουν στη θέσπιση της παρούσας οδηγίας.

(34) Η ∆ανία, σύµφωνα µε τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου
για τη θέση της ∆ανίας, που προσαρτάται στη συνθήκη για
την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη για την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, δεν συµµετέχει στη θέσπιση της
παρούσας οδηγίας, και, εποµένως, δεν δεσµεύεται από αυτήν
ούτε υπόκειται στην εφαρµογή της,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1

Στόχοι και πεδίο εφαρµογής

1. Η παρούσα οδηγία αποσκοπεί στη βελτίωση της πρόσβασης
στη δικαιοσύνη επί διασυνοριακών διαφορών, µέσω της θέσπισης
στοιχειωδών κοινών κανόνων σχετικά µε το ευεργέτηµα πενίας σε
παρόµοιες διαφορές.

2. Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται, σε διασυνοριακές διαφορές,
επί αστικών και εµπορικών υποθέσεων ανεξαρτήτως της φύσεως του
δικαστηρίου ή δικαιοδοτικού οργάνου. ∆εν καλύπτει, ιδίως, φορο-
λογικές, τελωνειακές ή διοικητικές υποθέσεις.

3. Στην παρούσα οδηγία, ως «κράτη µέλη» νοούνται τα κράτη
µέλη πλην της ∆ανίας.

Άρθρο 2

∆ιασυνοριακές διαφορές

1. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, µια διαφορά νοεί-
ται ως διασυνοριακή όταν το µέρος το οποίο αιτείται ευεργέτηµα
πενίας στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας, έχει την κατοικία ή τη
συνήθη διαµονή του σε άλλο κράτος µέλος από εκείνο στο οποίο
εδρεύει το δικαστήριο ή εκείνο όπου θα εκτελεσθεί η απόφαση.

2. Το κράτος µέλος όπου έχει την κατοικία του ο διάδικος προ-
σδιορίζεται βάσει του άρθρου 59 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 44/
2001 του Συµβουλίου, της 22ας ∆εκεµβρίου 2000, για τη διεθνή
δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε
αστικές και εµπορικές υποθέσεις (3).

3. Το κρίσιµο χρονικό σηµείο για να καθορισθεί εάν πρόκειται
για διασυνοριακή διαφορά, είναι ο χρόνος υποβολής της αίτησης,
σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΝΙΑΣ

Άρθρο 3

∆ικαίωµα ευεργετήµατος πενίας

1. Φυσικά πρόσωπα τα οποία εµπλέκονται σε διαφορά εµπί-
πτουσα στην παρούσα οδηγία, δικαιούνται να λαµβάνουν κατάλ-
ληλο ευεργέτηµα πενίας προκειµένου να εξασφαλίσουν αποτελεσµα-
τική πρόσβαση στη δικαιοσύνη, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που
προβλέπει η παρούσα οδηγία.

2. Το ευεργέτηµα πενίας θεωρείται κατάλληλο όταν εξασφαλίζει:

α) την παροχή νοµικών συµβουλών µε σκοπό να επιτευχθεί
διευθέτηση της διαφοράς πριν γίνει προσφυγή ενώπιον δικαστη-
ρίου·

β) νοµική αρωγή και εκπροσώπηση ενώπιον του δικαστηρίου,
καθώς και απαλλαγή του δικαιούχου από τα δικαστικά έξοδα ή
συµβολή στην κάλυψή τους, συµπεριλαµβανοµένων των εξόδων
που αναφέρονται στο άρθρο 7 και των αµοιβών προσώπων στα
οποία δίδει το δικαστήριο εντολή να προβούν σε ενέργειες κατά
τη δίκη.

Σε κράτη µέλη στα οποία ο ηττηθείς διάδικος βαρύνεται µε τα
έξοδα του αντιδίκου, εάν ο ηττηθείς είναι ο δικαιούχος, το ευεργέ-
τηµα πενίας καλύπτει τα έξοδα που επιδικάστηκαν στον αντίδικο
εάν θα τα εκάλυπτε και στην περίπτωση που ο δικαιούχος είχε την
κατοικία ή τη συνήθη διαµονή του στο κράτος µέλος στο οποίο
εδρεύει το δικαστήριο.

31.1.2003 L 26/43Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών ΚοινοτήτωνEL

(1) ΕΕ L 174 της 27.6.2001, σ. 25.
(2) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

(3) ΕΕ L 12 της 16.1.2001, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1496/2002 της Επιτροπής (ΕΕ L 225 της
22.8.2002, σ. 13).

01_2003_1905_testo_GR.indd   271 30-06-2005   8:02:39



3. Τα κράτη µέλη δεν υποχρεούνται να παρέσχουν νοµική αρωγή
ή εκπροσώπηση ενώπιον δικαστηρίων ή δικαιοδοτικών οργάνων,
όταν πρόκειται για διαδικασίες σκοπός των οποίων είναι ειδικά το
να δοθεί στους διαδίκους η δυνατότητα να παρίστανται ενώπιον
του δικαστηρίου αυτοπροσώπως, εκτός εάν το δικαστήριο ή άλλη
αρµόδια αρχή αποφασίζει άλλως, προκειµένου να εξασφαλίσει την
ισότητα των διαδίκων ή λόγω της πολυπλοκότητας της υπόθεσης.

4. Τα κράτη µέλη µπορούν να απαιτούν την εύλογη συµβολή
των δικαιούχων του ευεργετήµατος πενίας στα δικαστικά έξοδα,
λαµβανοµένων υπόψη των προϋποθέσεων του άρθρου 5.

5. Τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέψουν ότι η αρµόδια αρχή
µπορεί να αποφασίζει ότι οι δικαιούχοι του ευεργετήµατος πενίας
πρέπει να τα επιστρέφουν, εν όλω ή εν µέρει, εάν η οικονοµική
κατάστασή τους έχει εν τω µεταξύ βελτιωθεί αισθητά, ή εάν η από-
φαση για την χορήγηση του ευεργετήµατος πενίας ελήφθη βάσει
ανακριβών πληροφοριών που παρασχέθηκαν από τον δικαιούχο.

Άρθρο 4

Αποφυγή διακρίσεων

Τα κράτη µέλη παρέχουν το ευεργέτηµα πενίας, χωρίς διακρίσεις,
στους πολίτες της Ένωσης και στους υπηκόους τρίτων χωρών, που
έχουν νόµιµο τόπο διαµονής σε ένα κράτος µέλος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΝΙΑΣ

Άρθρο 5

Προϋποθέσεις που αφορούν τους οικονοµικούς πόρους

1. Τα κράτη µέλη παρέχουν το ευεργέτηµα πενίας στα πρόσωπα
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3, τα οποία δεν
µπορούν, εν µέρει ή εν όλω να αντιµετωπίσουν τα δικαστικά έξοδα
που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 3, λόγω της οικο-
νοµικής τους κατάστασης, ώστε να εξασφαλίζεται η πραγµατική
δυνατότητα πρόσβασης των προσώπων αυτών στη δικαιοσύνη.

2. Η οικονοµική κατάσταση ενός προσώπου κρίνεται από την
αρµόδια αρχή του κράτους µέλους στο οποίο εδρεύει το δικαστή-
ριο, βάσει διαφόρων αντικειµενικών παραγόντων, όπως το εισόδηµα,
η περιουσία ή η οικογενειακή κατάσταση, συµπεριλαµβανοµένης
της εκτίµησης των πόρων των προσώπων που εξαρτώνται οικονο-
µικώς από τον αιτούντα.

3. Τα κράτη µέλη µπορούν να θεσπίζουν ορισµένα όρια, πέρα
από τα οποία θεωρείται ότι ο αιτών ευεργέτηµα πενίας µπορεί, εν
µέρει ή εν όλω, να αντιµετωπίσει τα δικαστικά έξοδα που αναφέρο-
νται στην παράγραφο 2 του άρθρου 3. Τα όρια αυτά πρέπει να
θεσπίζονται βάσει των κριτηρίων που ορίζει η παράγραφος 2 του
παρόντος άρθρου.

4. Τα όρια που θεσπίζονται σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του
παρόντος άρθρου δεν εµποδίζουν τη χορήγηση του ευεργετήµατος
πενίας σε αιτούντες, οι οποίοι ευρίσκονται πέρα από τα όρια, εάν
αυτοί αποδεικνύουν ότι δεν µπορούν να αντιµετωπίσουν τα δικα-
στικά έξοδα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 3,
λόγω του διαφορετικού κόστους διαβίωσης µεταξύ του κράτους
µέλους κατοικίας ή συνήθους διαµονής τους και του κράτους του
αρµόδιου δικαστηρίου.

5. Το ευεργέτηµα πενίας δεν χορηγείται σε αιτούντες, εάν αυτοί
είναι όντως σε θέση, στη συγκεκριµένη περίπτωση, να προσφύγουν
σε άλλον µηχανισµό που καλύπτει τα δικαστικά έξοδα που αναφέ-
ρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 3.

Άρθρο 6

Προϋποθέσεις που αφορούν την ουσία της διαφοράς

1. Τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέψουν ότι οι αιτήσεις για
την παροχή ευεργετήµατος πενίας που αφορούν αγωγές που
κρίνονται προδήλως αβάσιµες, µπορούν να απορρίπτονται από τις
αρµόδιες αρχές.

2. Στην περίπτωση που έχουν παρασχεθεί νοµικές συµβουλές
πριν από τη δίκη, το περαιτέρω ευεργέτηµα πενίας είναι δυνατόν να
µη χορηγείται ή να ανακαλείται για λόγους σχετικούς µε την ουσία
της υπόθεσης, εφόσον η πρόσβαση στη δικαιοσύνη είναι εξασφα-
λισµένη.

3. Κατά τη λήψη της απόφασης σχετικά µε αίτηση κατ' ουσίαν
και υπό την επιφύλαξη του άρθρου 5, τα κράτη µέλη εξετάζουν τη
σηµασία που έχει η συγκεκριµένη υπόθεση για τον αιτούντα, µπο-
ρούν όµως να λαµβάνουν υπόψη και τη φύση της υπόθεσης, όταν
ο αιτών ισχυρίζεται ότι βλάπτεται η φήµη του και δεν έχει υποστεί
υλική ή οικονοµική ζηµία ή όταν η αίτηση αφορά αξίωση που
απορρέει απευθείας από την επαγγελµατική ή µη µισθωτή δραστη-
ριότητα του αιτούντος.

Άρθρο 7

Έξοδα που συνδέονται µε το διασυνοριακό χαρακτήρα της
διαδικασίας

Το ευεργέτηµα πενίας που παρέχεται από το κράτος µέλος στο
οποίο εδρεύει το δικαστήριο καλύπτει τα ακόλουθα έξοδα που συν-
δέονται άµεσα µε το διασυνοριακό χαρακτήρα της διαφοράς:

α) διερµηνεία·

β) µετάφραση των εγγράφων που απαιτούνται από το δικαστήριο ή
την αρµόδια αρχή και προσκοµίζει ο δικαιούχος, τα οποία είναι
απαραίτητα για την επίλυση της διαφοράς και

γ) έξοδα µετακίνησης στα οποία υποβάλλεται ο αιτών, εφόσον η
αυτοπρόσωπη παρουσία στο δικαστήριο των προσώπων που
συνδέονται µε την υποστήριξη του αιτήµατος του αιτούντος
επιβάλλεται από το δίκαιο ή από το δικαστήριο του εν λόγω
κράτους µέλους και το δικαστήριο αποφασίσει ότι τα εν λόγω
πρόσωπα δεν είναι δυνατό να µετάσχουν άλλως στη διαδικασία
κατά τρόπο ικανοποιητικό για το δικαστήριο.

Άρθρο 8

Έξοδα που καλύπτονται από το κράτος µέλος κατοικίας ή
συνήθους διαµονής

Το κράτος µέλος, στο οποίο έχει την κατοικία του ή τη συνήθη δια-
µονή του ο αιτών, παρέχει, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος
2, το ευεργέτηµα πενίας που είναι απαραίτητο για την κάλυψη:

α) εξόδων λόγω αρωγής από επιτόπιο δικηγόρο ή άλλο πρόσωπο
που έχει, εκ του νόµου, το δικαίωµα παροχής νοµικών συµ-
βουλών, τα οποία προέκυψαν στο εν λόγω κράτος µέλος, µέχρι
να υποβληθεί η αίτηση για την παροχή ευεργετήµατος πενίας,
σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία, στο κράτος µέλος στο οποίο
εδρεύει το δικαστήριο·

β) της µετάφρασης της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογη-
τικών εγγράφων κατά την υποβολή της αίτησης στις αρχές του
εν λόγω κράτους µέλους.
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Άρθρο 9

Συνέχιση του ευεργετήµατος πενίας

1. Το ευεργέτηµα πενίας εξακολουθεί να παρέχεται στο
δικαιούχο, πλήρως ή εν µέρει, προκειµένου να καλύψει τις δαπάνες
στις οποίες υποβάλλεται για την κήρυξη µιας απόφασης ως εκτε-
λεστής στο κράτος µέλος στο οποίο εδρεύει το δικαστήριο.

2. ∆ικαιούχος στον οποίο χορηγήθηκε το ευεργέτηµα πενίας στο
κράτος µέλος όπου εδρεύει το δικαστήριο, λαµβάνει το ευεργέτηµα
πενίας που προβλέπει το δίκαιο του κράτους µέλους όπου επιδιώκε-
ται η αναγνώριση ή η εκτέλεση.

3. Το ευεργέτηµα πενίας εξακολουθεί να παρέχεται σε περίπτωση
άσκησης ενδίκου µέσου είτε κατά του δικαιούχου είτε από αυτόν,
µε την επιφύλαξη των άρθρων 5 και 6.

4. Τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέπουν ότι η αίτηση επανε-
ξετάζεται, βάσει των λόγων που εκτίθενται στο άρθρο 3 παράγρα-
φος 3 και 5 και στα άρθρα 5 και 6, σε όλα τα στάδια της διαδικα-
σίας, συµπεριλαµβανοµένων των διαδικασιών που αναφέρονται στις
παραγράφους 1 έως 3 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 10

Εξώδικες διαδικασίες

Το ευεργέτηµα πενίας πρέπει επίσης να εκτείνεται σε εξώδικες διαδι-
κασίες, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα οδηγία,
εφόσον το δίκαιο επιβάλλει τη χρησιµοποίησή τους από τους διαδί-
κους, ή εφόσον οι διάδικοι διατάσσονται από το δικαστήριο να
προσφύγουν σε αυτές.

Άρθρο 11

∆ηµόσια έγγραφα

Το ευεργέτηµα πενίας χορηγείται για την εκτέλεση δηµοσίων εγγρά-
φων σε άλλο κράτος µέλος, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται
στην παρούσα οδηγία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

Άρθρο 12

Αρχή που χορηγεί ευεργέτηµα πενίας

Το ευεργέτηµα πενίας χορηγείται ή απορρίπτεται από την αρµόδια
αρχή του κράτους µέλους όπου εδρεύει το δικαστήριο, υπό την
επιφύλαξη του άρθρου 8.

Άρθρο 13

Υποβολή και διαβίβαση των αιτήσεων ευεργετήµατος πενίας

1. Οι αιτήσεις παροχής ευεργετήµατος πενίας µπορούν να
υποβάλλονται:

α) είτε στην αρµόδια αρχή του κράτους µέλους στο οποίο ο αιτών
έχει την κατοικία του ή τη συνήθη διαµονή του (διαβιβάζουσα
αρχή)·

β) είτε στην αρµόδια αρχή του κράτους µέλους όπου εδρεύει το
δικαστήριο ή όπου πρόκειται να εκτελεσθεί η απόφαση (παρα-
λαµβάνουσα αρχή).

2. Οι αιτήσεις παροχής του ευεργετήµατος πενίας συµπληρώ-
νονται και τα δικαιολογητικά έγγραφα µεταφράζονται:

α) στην επίσηµη γλώσσα ή µία από τις γλώσσες του κράτους
µέλους της αρµόδιας παραλαµβάνουσας αρχής, εφόσον πρόκει-
ται για γλώσσα των οργάνων της Κοινότητας· ή

β) σε άλλη γλώσσα την οποία το συγκεκριµένο κράτος µέλος έχει
δηλώσει ότι µπορεί να αποδεχθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 14
παράγραφος 3.

3. Οι αρµόδιες διαβιβάζουσες αρχές µπορούν να αποφασίζουν
να αρνηθούν να διαβιβάσουν µια αίτηση, εάν αυτή προδήλως:

α) είναι αβάσιµη· ή

β) ευρίσκεται εκτός του πεδίου εφαρµογής της παρούσας οδηγίας.

Στις αποφάσεις αυτές εφαρµόζονται οι όροι του άρθρου 15 παρά-
γραφοι 2 και 3.

4. Η αρµόδια διαβιβάζουσα αρχή συνδράµει τον αιτούντα ούτως
ώστε η αίτησή του να συνοδεύεται από όλα τα δικαιολογητικά
έγγραφα που γνωρίζει ότι απαιτούνται προκειµένου να κριθεί η
αίτηση. Συνδράµει επίσης τον αιτούντα παρέχοντας κάθε απα-
ραίτητη µετάφραση των δικαιολογητικών εγγράφων, σύµφωνα µε το
άρθρο 8 στοιχείο β).

Η αρµόδια διαβιβάζουσα αρχή διαβιβάζει την αίτηση στην αρµόδια
παραλαµβάνουσα αρχή του άλλου κράτους µέλους εντός προθε-
σµίας 15 ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής της αίτησης
δεόντως συµπληρωµένης σε µία από τις γλώσσες που αναφέρονται
στην παράγραφο 2 και των δικαιολογητικών εγγράφων, µετα-
φρασµένων, κατά περίπτωση, σε µία από αυτές τις γλώσσες.

5. Τα έγγραφα που διαβιβάζονται κατ' εφαρµογή της παρούσας
οδηγίας απαλλάσσονται από επικύρωση και από οιασδήποτε άλλη
ισοδύναµη διατύπωση.

6. Τα κράτη µέλη δεν δύνανται να εισπράττουν αµοιβή για υπη-
ρεσίες που παρέχονται σύµφωνα µε την παράγραφο 4. Το κράτος
µέλος στο οποίο ο αιτών ευεργέτηµα πενίας έχει την κατοικία του ή
τη συνήθη διαµονή του µπορεί να προβλέπει ότι ο αιτών πρέπει να
καταβάλει τα µεταφραστικά έξοδα στα οποία υπεβλήθη η αρµόδια
διαβιβάζουσα αρχή, εάν η αίτηση παροχής του ευεργετήµατος
πενίας απορριφθεί από την αρµόδια αρχή.

Άρθρο 14

Αρµόδιες αρχές και γλώσσα

1. Τα κράτη µέλη ορίζουν την αρµόδια αρχή ή τις αρµόδιες
αρχές για την αποστολή («διαβιβάζουσες αρχές») και την παραλαβή
(«παραλαµβάνουσες αρχές») των αιτήσεων.

2. Κάθε κράτος µέλος διαβιβάζει στην Επιτροπή τις ακόλουθες
πληροφορίες:

— τα ονόµατα και τις διευθύνσεις των αρµόδιων παραλαµβα-
νουσών ή διαβιβαζουσών αρχών που αναφέρονται στην παρά-
γραφο 1,

— τις περιοχές στις οποίες αυτές έχουν δικαιοδοσία,
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— τα µέσα µε τα οποία µπορούν να παραλαµβάνουν αιτήσεις και

— τις γλώσσες που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη συµπλή-
ρωση της αίτησης.

3. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή την ή τις επίσηµες
γλώσσες των οργάνων της Κοινότητας, πέραν της δικής τους ή των
δικών τους, στην ή στις οποίες η αρµόδια παραλαµβάνουσα αρχή
αποδέχεται να έχουν συµπληρωθεί οι αιτήσεις ευεργετήµατος πενίας
που παραλαµβάνει, σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία.

4. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή τις πληροφορίες
που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3 πριν από τις 30
Νοεµβρίου 2004. Κάθε µεταγενέστερη τροποποίηση παρόµοιων
πληροφοριών κοινοποιείται στην Επιτροπή το αργότερο 2 µήνες
προτού αρχίσει να ισχύει η τροποποίηση αυτή στο συγκεκριµένο
κράτος µέλος.

5. Οι πληροφορίες που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και
3 δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοι-
νοτήτων.

Άρθρο 15

Εξέταση των αιτήσεων

1. Οι εθνικές αρχές που είναι αρµόδιες να αποφαίνονται για τις
αιτήσεις ευεργετήµατος πενίας µεριµνούν ώστε ο αιτών να τηρείται
πλήρως ενήµερος για την πορεία της αίτησης.

2. Εφόσον η αίτηση απορριφθεί, εν όλω ή εν µέρει, παρέχεται η
αιτιολογία της απόρριψης.

3. Τα κράτη µέλη προβλέπουν τη δυνατότητα αναθεώρησης ή
άσκησης προσφυγής κατά αποφάσεως που απορρίπτει αίτηση ευερ-
γετήµατος πενίας. Τα κράτη µέλη µπορούν να εξαιρούν τις περι-
πτώσεις στις οποίες η αίτηση ευεργετήµατος πενίας απερρίφθη από
εφετείο ή από δικαστήριο ή δικαιοδοτικό όργανο κατά της από-
φασης του οποίου δεν υπάρχει δυνατότητα ασκήσεως ενδίκου
µέσου, ως προς την ουσία της υπόθεσης, βάσει του εθνικού
δικαίου.

4. Όταν η προσφυγή κατά απόφασης που απορρίπτει ή ανακαλεί
το ευεργέτηµα πενίας, δυνάµει του άρθρου 6, είναι διοικητικής
φύσεως, πρέπει να υπόκειται πάντοτε σε τελικό δικαστικό έλεγχο.

Άρθρο 16

Στερεότυπο έντυπο

1. Εκπονείται στερεότυπο έντυπο για την υποβολή των αιτήσεων
παροχής του ευεργετήµατος πενίας και για τη διαβίβασή τους,
σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 17, προκειµένου να διευκο-
λύνεται η διαβίβαση.

2. Το στερεότυπο έντυπο για τη διαβίβαση των αιτήσεων
παροχής του ευεργετήµατος πενίας, εκπονείται, το αργότερο, µέχρι
τις 30 Μαΐου 2003.

Το στερεότυπο έγγραφο για τις αιτήσεις παροχής του ευεργετήµα-
τος πενίας, εκπονείται, το αργότερο, µέχρι τις 30 Νοεµβρίου 2004.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 17

Επιτροπή

1. Η Επιτροπή επικουρείται από µία επιτροπή.

2. Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµό-
ζονται τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον κανονισµό διαδικασίας της.

Άρθρο 18

Ενηµέρωση

Οι αρµόδιες εθνικές αρχές συνεργάζονται για να εξασφαλίζεται η
ενηµέρωση του κοινού και των επαγγελµατικών κύκλων όσον
αφορά τα διάφορα συστήµατα ευεργετήµατος πενίας, ιδίως µέσω
του Ευρωπαϊκού ∆ικαστικού ∆ικτύου, που δηµιουργήθηκε µε την
απόφαση 2001/470/ΕΚ.

Άρθρο 19

Ευνοϊκότερες διατάξεις

Η παρούσα οδηγία δεν αποκλείει τη θέσπιση από τα κράτη µέλη
ευνοϊκότερων διατάξεων για τους αιτούντες και τους δικαιούχους
ευεργετήµατος πενίας.

Άρθρο 20

Σχέσεις µε άλλες πράξεις

Μεταξύ των κρατών µελών και όσον αφορά το αντικείµενο στο
οποίο εφαρµόζεται, η παρούσα οδηγία υπερέχει των διµερών και
πολυµερών συµφωνιών που συνάπτονται από τα κράτη µέλη, συµπε-
ριλαµβανοµένων:

α) της ευρωπαϊκής συµφωνίας για τη διαβίβαση των αιτήσεων δικα-
στικής αρωγής, η οποία υπεγράφη στο Στρασβούργο, στις 27
Ιανουαρίου 1977, όπως τροποποιήθηκε από το συµπληρωµα-
τικό πρωτόκολλο της ευρωπαϊκής συµφωνίας για τη διαβίβαση
των αιτήσεων δικαστικής αρωγής, το οποίο υπογράφηκε στη
Μόσχα, το 2001·

β) της σύµβασης της Χάγης, της 25ης Οκτωβρίου 1980, για τη
διευκόλυνση της διεθνούς πρόσβασης στη δικαιοσύνη.

Άρθρο 21

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές,
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις ώστε να συµµορφωθούν µε
την παρούσα οδηγία, το αργότερο στις 30 Νοεµβρίου 2004, εξαι-
ρουµένου του άρθρου 3 παράγραφος 2 στοιχείο α), για το οποίο η
µεταφορά της παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο πραγµατοποιεί-
ται το αργότερο µέχρι τις 30 Μαΐου 2006. Πληροφορούν αµέσως
την Επιτροπή σχετικά.
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Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των
ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου, τις οποίες θεσπίζουν στον
τοµέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

2. Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη,
αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόµοια
αναφορά κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος της ανα-
φοράς αυτής καθορίζεται από τα κράτη µέλη.

Άρθρο 22

Έναρξη της ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµεροµηνία της δηµο-
σίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτή-
των.

Άρθρο 23

Παραλήπτης

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη σύµφωνα µε τη
συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Βρυξέλλες, 27 Ιανουαρίου 2003.

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

Γ. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ
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∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΑ

∆ιορθωτικό στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2031/2001 της Επιτροπής, της 6ης Αυγούστου 2001, που τροποποιεί το
παράρτηµα Ι του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συµβουλίου για τη δασµολογική και στατιστική ονοµατολογία

και το κοινό δασµολόγιο

(Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 279 της 23ης Οκτωβρίου 2001)

Στη σελίδα 753, παράρτηµα 2 κωδικός ΣΟ 0809 20 05, έναντι του κειµένου «Κατώτερη των 42,2 € (1)» στην τρίτη στήλη:

αντί: «12,5 + 27,4 €/100 kg/net»
διάβαζε: «12 + 27,4 €/100 kg/net».

7.2.2003 L 32/15Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςEL

∆ιορθωτικό στην οδηγία 2002/8/ΕΚ του Συµβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 2003, για βελτίωση της πρόσβασης στη
δικαιοσύνη επί διασυνοριακών διαφορών µέσω της θέσπισης στοιχειωδών κοινών κανόνων σχετικά µε το ευεργέτηµα

πενίας στις διαφορές αυτές

(Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 26 της 31ης Ιανουαρίου 2003)

Στο εξώφυλλο καθώς και στη σελίδα 41, στον τίτλο της οδηγίας:

αντί: «Οδηγία 2002/8/ΕΚ του Συµβουλίου …»
διάβαζε: «Οδηγία 2003/8/ΕΚ του Συµβουλίου …».
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ULRIKA BEERGREHN

Η Ulrika Beergrehn πήρε το πτυχίο της νοµικής από το Πανεπιστήµιο της 
Ουψάλα την άνοιξη του 1986. Υπηρέτησε εν συνεχεία σε διάφορα τακτικά 
δικαστήρια, πρώτα ως εκπαιδευόµενος δικαστής (notarie) και έπειτα ως µη 
τακτικός δικαστής (icke-ordinarie domare).

Από το 1998 ώς το 2001, η Ulrika Beergrehn απασχολήθηκε ως νοµικός 
σύµβουλος στο σουηδικό Υπουργείο Δικαιοσύνης, στη µονάδα οικογενειακού 
δικαίου και γενικού δικαίου περί ιδιοκτησίας. Εκεί εργάστηκε επί διαφόρων 
νοµοθετικών θεµάτων. Κατά τη διάρκεια της σουηδικής προεδρίας, η κ. Beer-
grehn προήδρευσε της οµάδας εργασίας του Συµβουλίου στην οποία 
συζητήθηκε η απόφαση για τη δηµιουργία ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου για 
αστικές και εµπορικές υποθέσεις κατόπιν πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η Ulrika Beergrehn είναι από το φθινόπωρο του 2001 µέλος του Εφετείου του 
Svea.
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Απόφαση 2001/470/ΕΚ του Συµβουλίου της 28ης Μαΐου 2001 σχετικά 
µε τη δηµιουργία ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου για αστικές και 
εµπορικές υποθέσεις

Α. Εισαγωγή

Ο ιδιωτικός µας βίος διέπεται από µεγάλη ποικιλία ρυθµίσεων, όπως σχετικά µε 
το γάµο, το διαζύγιο, τη γονική µέριµνα, συµβάσεις, αγορές και µισθώσεις. Οι 
ρυθµίσεις αυτές ονοµάζονται συνήθως ιδιωτικό δίκαιο σε αντιδιαστολή προς το 
αποκαλούµενο δηµόσιο δίκαιο, το οποίο, θα λέγαµε κάπως απλουστευµένα, 
διέπει τη σχέση των πολιτών προς το κράτος. Οι εν λόγω ρυθµίσεις συνιστούν 
κεντρικό στοιχείο του νοµικού συστήµατος µιας χώρας και το περιεχόµενό τους 
έχει συνήθως διαµορφωθεί µέσα από µακροχρόνια διαδικασία. ∆εν υπάρχει 
ενιαίο νοµικό σύστηµα σε όλες τις χώρες ούτε καν σε όλα τα κράτη µέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και τα νοµικά συστήµατα των διαφόρων χωρών δεν 
συµφωνούν σε όλα τα στοιχεία τους τα µεν µε τα δε.

Ζούµε σήµερα σε έναν κόσµο διεθνοποιηµένο. Οι άνθρωποι κυκλοφορούν 
ελεύθερα παντού και δεν είναι πλέον ασυνήθιστο να εγκαθίσταται ή να 
εργάζεται κανείς σε άλλη χώρα από εκείνη της οποίας είναι πολίτης. Το ίδιο 
ισχύει και για τις εταιρείες, οι οποίες όλο και περισσότερο συναλλάσσονται 
και ασκούν τις δραστηριότητές τους πέραν των εθνικών συνόρων, µε συνέπεια 
να έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια εντός της ΕΕ η κυκλοφορία αγαθών και 
υπηρεσιών µεταξύ των κρατών µελών.

Όλο και συχνότερα ανακύπτει το ερώτηµα σχετικά µε το τι ισχύει όταν νοµικά 
ή φυσικά πρόσωπα από διάφορες χώρες συνάπτουν συµφωνίες. Ποιοι κανόνες 
ισχύουν όταν δύο άνθρωποι από διαφορετικές χώρες θέλουν να παντρευτούν 
και, στην ίδια συνάρτηση, να συµφωνήσουν για το καθεστώς των περιουσιακών 
τους στοιχείων; Τι ισχύει για ένα πρόσωπο που ζητάει αποζηµίωση για µια 
αξιόποινη πράξη της οποίας ήταν το θύµα κατά τη διάρκεια διακοπών του στο 
εξωτερικό; Σε ποιο δικαστήριο πρέπει να προσφύγει µια εταιρεία για να αξιώσει 
την πληρωµή αγαθών που παραδόθηκαν σε µια άλλη εταιρεία σε άλλη χώρα; 
∆ικαστική απόφαση που εκδίδεται σε µια χώρα µπορεί να εκτελεστεί σε άλλη;

Με δεδοµένη την κατάσταση αυτή, υπάρχει µεγάλη ανάγκη για πληροφορίες 
µε εύκολη πρόσβαση σχετικά π.χ. µε τους κανόνες δικαίου και τα νοµικά 
συστήµατα διαφόρων χωρών. Επιπλέον, αναγκαία και σηµαντική είναι να 
υπάρχει αποτελεσµατική και ευέλικτη συνεργασία µεταξύ των αρχών των 
διαφόρων χωρών. Για το σκοπό αυτόν δηµιουργήθηκε ένα ευρωπαϊκό 
δικαστικό δίκτυο για αστικές και εµπορικές υποθέσεις, που στη συνέχεια θα 
αποκαλείται «το δίκτυο».

(1) Καθιερωµένο λογότυπο για το 
δικαστικό δίκτυο για αστικές και 

εµπορικές υποθέσεις.

(1)
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Β. Σύντοµη ιστορική αναδροµή

Ένας από τους στόχους της ΕΕ είναι η διατήρηση και η ανάπτυξη ενός χώρου 
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, όπου οι άνθρωποι έχουν τη 
δυνατότητα να προσφεύγουν στα δικαστήρια και τις αρχές οιουδήποτε 
κράτους µέλους µε τόση ευκολία όση και στη χώρα τους.

Στο σχέδιο δράσης που καταρτίστηκε το 1998 από το Συµβούλιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «Συµβούλιο») και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
(εφεξής «Επιτροπή»), και που υιοθετήθηκε από το Συµβούλιο την ίδια χρονιά 
(2), όσον αφορά την άριστη εφαρµογή των διατάξεων της συνθήκης του 
Άµστερνταµ για τη δηµιουργία ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και 
δικαιοσύνης, αναγνωρίζεται ότι η ενίσχυση της δικαστικής συνεργασίας σε 
αστικά θέµατα αποτελεί θεµελιώδες στάδιο για τη δηµιουργία ενός 
ευρωπαϊκού δικαστικού χώρου µε στόχο να έχει απτά οφέλη κάθε πολίτης της 
Ένωσης. Ένα µέτρο που, σύµφωνα µε το σχέδιο δράσης, πρέπει να µελετηθεί 
είναι η δυνατότητα να επεκταθεί η αρχή του ήδη υπάρχοντος ευρωπαϊκού 
δικαστικού δικτύου που ισχύει στον τοµέα των ποινικών υποθέσεων ώστε να 
συµπεριλάβει και τις αστικές υποθέσεις. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, στα 
συµπεράσµατα της ειδικής συνόδου του Τάµπερε την επόµενη χρονιά, 
συνέστησε επιπλέον τη δηµιουργία ενός συστήµατος πληροφόρησης µε 
εύκολη πρόσβαση, η διατήρηση και ενηµέρωση του οποίου θα εξασφαλίζεται 
από ένα δίκτυο αρµόδιων αρχών.

Βάσει των ανωτέρω, και για να επιτευχθεί η βελτίωση, η απλούστευση και η 
επιτάχυνση της ουσιαστικής δικαστικής συνεργασίας µεταξύ των κρατών 
µελών σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις, κρίθηκε απαραίτητο να 
δηµιουργηθεί, εντός της ΕΕ, µια δοµή συνεργασίας υπό µορφήν δικτύου για 
αστικές και εµπορικές υποθέσεις. Στις 28 Μαΐου 2001 εκδόθηκε, κατόπιν 
τούτου, απόφαση σχετικά µε τη δηµιουργία ενός ευρωπαϊκού δικαστικού 
δικτύου για αστικές και εµπορικές υποθέσεις (3).

Γ. Οργάνωση του δικτύου

Κάθε κράτος µέλος της ΕΕ έχει ορίσει έναν ή περισσότερους αρµόδιους 
επαφής, οι οποίοι είναι µέλη του δικτύου και µπορούν να χαρακτηριστούν ο 
σκελετός του. Σε µερικά κράτη µέλη η εντολή του αρµόδιου επαφής έχει 
ανατεθεί σε συγκεκριµένο πρόσωπο ή σε µια αρχή, ενώ σε άλλα ο αρµόδιος 
επαφής υπάγεται στο οικείο Υπουργείο ∆ικαιοσύνης.

(2) ΕΕ C 19 της 23.1.1999, σ. 1.
(3) Απόφαση 2001/470/ΕΚ του 
Συµβουλίου της 28ης Μαΐου 2001 
σχετικά µε τη δηµιουργία ενός 
ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου 
για αστικές και εµπορικές 
υποθέσεις, ΕΕ L 174 της 27.6.2001, 
σ. 25. Η ∆ανία δεν συµµετέχει στη 
συνεργασία ΕΕ εν προκειµένω.
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Οι αρχές των κρατών µελών µε ειδικές αρµοδιότητες όσον αφορά τη 
συνεργασία για αστικές και εµπορικές υποθέσεις είναι επίσης µέλη του 
δικτύου. Ως παράδειγµα τέτοιων αρχών µπορούν να αναφερθούν οι λεγόµενες 
κεντρικές αρχές που δηµιουργήθηκαν δυνάµει των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από διάφορες διεθνείς συµβάσεις, µεταξύ άλλων η σύµβαση της 
Χάγης του 1965 η σχετική µε την επίδοση και κοινοποίηση στο εξωτερικό 
δικαστικών και εξώδικων πράξεων σε αστικές ή εµπορικές υποθέσεις, η 
σύµβαση της Χάγης του 1970 για τη διεξαγωγή αποδείξεων στην αλλοδαπή σε 
αστικές και εµπορικές υποθέσεις, η σύµβαση της Χάγης του 1980 για τα 
αστικά θέµατα της διεθνούς απαγωγής παιδιών και η σύµβαση της Χάγης του 
1993 για την προστασία των παιδιών και τη συνεργασία στον τοµέα της 
διεθνούς υιοθεσίας.

Τα κράτη µέλη έχουν επίσης τη δυνατότητα να ορίσουν και άλλες αρχές ως 
µέλη του δικτύου, εφόσον το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος κρίνει ότι µπορεί 
να φανεί χρήσιµη η συµµετοχή τους στο δίκτυο.

Δ. Έργο του δικτύου

Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω, το δίκτυο δηµιουργήθηκε µε σκοπό να 
διευκολύνει όσους εµπλέκονται σε διαφορές µε στοιχείο αλλοδαπότητας —
δηλαδή διαφορές που συνδέονται µε περισσότερες από µία χώρες— µέσω της 
παροχής βοήθειας σε πρακτικά θέµατα. Εποµένως, έργο του δικτύου είναι 
ακριβώς να διευκολύνει τη δικαστική συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών 
σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις και, σταδιακά, να σχεδιάσει και να 
δηµιουργήσει και, στη συνέχεια, να ενηµερώνει ένα σύστηµα πληροφόρησης 
µε εύκολη πρόσβαση για το κοινό. Για να υλοποιήσει το στόχο του, το δίκτυο 
εργάζεται υπέρ της ενίσχυσης της συνεργασίας µεταξύ των µελών του. Η 
εργασία αυτή παρέχει τις προϋποθέσεις για αποτελεσµατικότερη και καλύτερη 
συνεργασία µεταξύ των αρµόδιων αρχών των κρατών µελών, πράγµα το οποίο 
ωφελεί εµµέσως τους πολίτες. Το δίκτυο προσφέρει επίσης άµεσες υπηρεσίες 
στο κοινό µε δελτία πληροφοριών, που είναι διαθέσιµα στο ∆ιαδίκτυο (4), 
σχετικά µε τη δικαστική συνεργασία σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις στο 
εσωτερικό της ΕΕ, για τις σχετικές κοινοτικές και διεθνείς πράξεις (π.χ. 
διάφορες συµβάσεις) και για το εθνικό δίκαιο των κρατών µελών, κυρίως όσον 
αφορά το δικαίωµα προσφυγής στη δικαιοσύνη. Όλες οι πληροφορίες 
διατίθενται σε όλες τις επίσηµες γλώσσες της Ένωσης (5), γεγονός το οποίο 
δίνει τη δυνατότητα στο κοινό να ενηµερώνεται στη δική του γλώσσα σχετικά 
µε το τι ισχύει για ένα συγκεκριµένο θέµα σε κάθε κράτος µέλος της ΕΕ.

Το δίκτυο δεν αλλάζει τους όρους που διέπουν τους µηχανισµούς συνεργασίας, 
οι οποίοι προϋπήρχαν σε διάφορους τοµείς κατά την έκδοση της απόφασης 

(4) http://europa.eu.int/comm/
justice_home/ejn/

(5) Προς το παρόν στα ισπανικά, 
δανικά, γερµανικά, ελληνικά, 

αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, 
ολλανδικά, πορτογαλικά, 
φινλανδικά και σουηδικά.
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δηµιουργίας του. Συνεπώς, το δίκτυο δεν αντικαθιστά ούτε ανταγωνίζεται το 
EEJ-NET (ευρωπαϊκό εξωδικαστικό δίκτυο) στον τοµέα των καταναλωτών ή 
το FIN-NET σε σχέση µε χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες (6). Το δίκτυο, 
εποµένως, συµπληρώνει και υποστηρίζει τα δύο αυτά δίκτυα.

Ε. Συνεργασία εντός του δικτύου

Η συνεργασία εντός του δικτύου αποσκοπεί στην οµαλή λειτουργία των 
διαδικασιών µε στοιχείο αλλοδαπότητας και στη διευκόλυνση των αιτήσεων 
δικαστικής συνεργασίας µεταξύ των κρατών µελών, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις 
όπου δεν υπάρχει καθιερωµένη µορφή για τη συνεργασία αυτή. Το δίκτυο 
εργάζεται επίσης για την πρακτική εφαρµογή της κοινοτικής νοµοθεσίας και 
των συµβάσεων που ισχύουν µεταξύ δύο ή περισσοτέρων κρατών µελών, 
καθώς και για τη διευκόλυνση των αιτήσεων δικαστικής συνεργασίας από ένα 
κράτος µέλος προς άλλο. Επιπλέον, το δίκτυο πρέπει να εξασφαλίζει την 
ύπαρξη ενός αποτελεσµατικού συστήµατος πληροφόρησης που απευθύνεται 
άµεσα στο κοινό και, παράλληλα, την επεξεργασία των πληροφοριών αυτών.

Το έργο του δικτύου διενεργείται πρωτίστως από τους αρµόδιους επαφής, 
βασικό καθήκον των οποίων είναι να παρέχουν µεταξύ τους καθώς και στα 
άλλα µέλη του δικτύου όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την καλή 
δικαστική συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών. Κατά την υποβολή 
αιτηµάτων δικαστικής συνεργασίας από ένα κράτος µέλος σε άλλο, οι 
αρµόδιοι επαφής πρέπει να συµµετέχουν στον απαιτούµενο βαθµό και να 
αναζητούν λύσεις σε δυσκολίες που ενδέχεται να προκύψουν, και ακόµη να 
συµβάλλουν στη σύναψη των καταλληλότερων άµεσων επαφών. Οι αρµόδιοι 
επαφής πρέπει επιπλέον να εξασφαλίζουν την επεξεργασία και την ενηµέρωση 
των πληροφοριών που το δίκτυο θέτει στη διάθεση του κοινού.

Το δίκτυο είναι σε θέση να εκπληρώνει τα καθήκοντά του µε τακτικές 
συνεδριάσεις τόσο µεταξύ των αρµόδιων επαφής όσο και µεταξύ των αρµόδιων 
επαφής και των λοιπών µελών. Οι συνεδριάσεις συνιστούν το φόρουµ όπου τα 
µέλη µπορούν να συζητούν πρακτικές και τις κατάλληλες διαδικασίες για 
διάφορες περιπτώσεις, καθώς επίσης να επιλύουν τα πρακτικά προβλήµατα 
που προκύπτουν ενδεχοµένως κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους. 
Παρέχουν επίσης στα µέλη την ευκαιρία για πολύτιµη ανταλλαγή εµπειρίας 
και διαβίβαση πληροφοριών. Στις συνεδριάσεις καθορίζονται ακόµη οι 
κατευθυντήριες γραµµές και η µορφή των πληροφοριών που διατίθενται στο 
κοινό. Οι συνεδριάσεις αποτελούν τη σηµαντικότερη µορφή συνεργασίας 
εντός του δικτύου, έχει όµως, επίσης, δηµιουργηθεί ένα εσωτερικό σύστηµα 
επικοινωνιών, ένα ενδοδίκτυο (ιντρανέτ), για γρήγορη και οµαλή ανταλλαγή 

(6) Όσον αφορά το EEJ-NET και 
το FIN-NET, βλέπε σύσταση 98/
257/EK της Επιτροπής σχετικά µε 
τις αρχές που διέπουν τα αρµόδια 
όργανα για την εξώδικη επίλυση 
των διαφορών κατανάλωσης, ΕΕ L 
115 της 17.4.1998, σ. 31.
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πληροφοριών. Αυτό, βεβαίως, διευκολύνει και προάγει τη συνεργασία µεταξύ 
των µελών και κατά τα µεταξύ συνεδριάσεων διαστήµατα.

Πέραν του ότι εργάζονται εσωτερικά ως µέλη του δικτύου, οι διορισµένοι αρµόδιοι 
επαφής είναι επίσης στη διάθεση των τοπικών δικαστικών αρχών του οικείου 
κράτους µέλους. Το έργο των αρµόδιων επαφής εν προκειµένω συνίσταται κυρίως 
στο να επεξεργάζονται ή να διαβιβάζουν τις ζητούµενες πληροφορίες.

ΣΤ. Διαδικτυακό σύστηµα πληροφόρησης  
για το κοινό

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ένα από τα κύρια καθήκοντα του δικτύου είναι 
η διάθεση πληροφοριών στο κοινό. Για το σκοπό αυτόν υπάρχει ένα δια-
δικτυακό σύστηµα πληροφόρησης, το οποίο ουσιαστικά αποτελείται από µια 
ιστοσελίδα του δικτύου στο ∆ιαδίκτυο. Η Επιτροπή είναι αρµόδια για τη 
διαχείριση του συστήµατος πληροφόρησης και η ιστοσελίδα του δικτύου 
βρίσκεται στην αρχική σελίδα της Επιτροπής µε την εξής διεύθυνση: http://
europa.eu.int/comm/justice_home/ejn/

Το σύστηµα πληροφόρησης διαµορφώνεται σταδιακά δεδοµένου ότι 
χρειάζεται χρόνος για να συγκεντρωθούν όλες οι πληροφορίες που πρόκειται 
να είναι διαθέσιµες εκεί. Το σύστηµα, το οποίο εποµένως είναι προσβάσιµο 
από την ιστοσελίδα του δικτύου, θα περιέχει πληροφορίες σχετικά µε τη 
νοµοθεσία που ισχύει εντός της ΕΕ και αφορά τη δικαστική συνεργασία σε 
αστικές και εµπορικές υπoθέσεις. Οι πληροφορίες αυτές θα είναι διαθέσιµες 
στην ιστοσελίδα του δικτύου είτε άµεσα είτε µέσω συνδέσεων µε τις 
ιστοσελίδες άλλων οργανώσεων.

Όταν ολοκληρωθεί το σύστηµα πληροφόρησης, θα περιέχει πληροφορίες για 
το σύνολο του εφαρµοστέου (δηλαδή ισχύοντος) κοινοτικού δικαίου ή το 
οποίο είναι υπό προπαρασκευή στον τοµέα των αστικών και εµπορικών 
υποθέσεων. Θα περιλαµβάνεται επίσης κατάλογος των εθνικών µέτρων που 
έχει λάβει κάθε κράτος µέλος για την εφαρµογή των µνηµονευόµενων 
κοινοτικών πράξεων στη χώρα του. Ως παραδείγµατα τέτοιων πράξεων 
µπορούν να αναφερθούν:

• ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1346/2000 του Συµβουλίου της 29ης Μαΐου 2000 
περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας (7),

• ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1347/2000 του Συµβουλίου της 29ης Μαΐου 2000 
περί της διεθνούς δικαιοδοσίας, αναγνώρισης και εκτέλεσης αποφάσεων 
σε γαµικές διαφορές και διαφορές γονικής µέριµνας έναντι των κοινών 
τέκνων των συζύγων (8) (κανονισµός «Βρυξέλλες ΙΙ»),

(7) ΕΕ L 160 της 30.6.2000, σ. 1.
(8) ΕΕ L 160 της 30.6.2000, σ. 19.
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• ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1348/2000 του Συµβουλίου της 29ης Μαΐου 2000 
περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη µέλη δικαστικών και 
εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εµπορικές υποθέσεις (9),

• ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 44/2001 του Συµβουλίου της 22ας ∆εκεµβρίου 
2000 για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση 
αποφάσεων σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις (10) (κανονισµός «Βρυξέλ-
λες Ι»), και

• ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συµβουλίου της 28ης Μαΐου 2001 
για τη συνεργασία µεταξύ των δικαστηρίων των κρατών µελών κατά τη 
διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εµπορικές υποθέσεις (11).

Εκτός της ΕΕ, υπάρχει παντού στον κόσµο διεθνής συνεργασία σε αστικές και 
εµπορικές υποθέσεις µεταξύ κρατών καθώς και σε διεθνή φόρουµ, όπως το 
Συµβούλιο της Ευρώπης, η συνδιάσκεψη της Χάγης του ιδιωτικού διεθνούς 
δικαίου, το ∆ιεθνές Ινστιτούτο Ενοποίησης Ιδιωτικού ∆ικαίου Unidroit και η 
Επιτροπή των Ηνωµένων Εθνών για το ∆ιεθνές Εµπορικό ∆ίκαιο (Uncitral). 
Κατ’ αρχήν καταρτίζεται ένα κείµενο σύµβασης και τα επιµέρους κράτη 
µπορούν κατόπιν να συµµετάσχουν σε αυτή τη διακρατική συνεργασία, 
σύµφωνα µε τη σύµβαση, αφού προσχωρήσουν σε αυτήν και την επικυρώσουν. 
Τα κράτη µέλη της Ένωσης συµµετέχουν επίσης. Η ιστοσελίδα του δικτύου 
περιέχει πληροφορίες αφενός για τους διεθνείς οργανισµούς και αφετέρου για 
τις συµβάσεις για αστικές και εµπορικές υποθέσεις. Αναφέρει δε σε ποιο βαθµό 
έχουν προσχωρήσει τα κράτη µέλη της ΕΕ στις συµβάσεις καθώς και ποιες 
δηλώσεις και επιφυλάξεις έχουν ενδεχοµένως διατυπώσει εν προκειµένω.

Το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το Πρωτοδικείο του είναι 
αρµόδια για να εξασφαλίζουν την τήρηση του νόµου κατά την ερµηνεία και 
την εφαρµογή των κοινοτικών συνθηκών (12). Το ∆ικαστήριο εξετάζει αν τα 
κράτη µέλη εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο των Συνθηκών 
και, κατόπιν αιτήσεως εθνικού δικαστηρίου, αποφαίνεται όσον αφορά την 
ερµηνεία ή την ισχύ της κοινοτικής νοµοθεσίας. Το Πρωτοδικείο εξετάζει σε 
πρώτο βαθµό τις προσφυγές φυσικών ή νοµικών προσώπων, ενώ υφίσταται η 
δυνατότητα άσκησης ενδίκων µέσων κατά της απόφασής του σχετικά µε 
νοµικά ζητήµατα στο ∆ικαστήριο των ΕΚ. Μέσω της ιστοσελίδας του δικτύου 
θα παρέχεται πρόσβαση στις αποφάσεις του ∆ικαστηρίου και του 
Πρωτοδικείου που άπτονται της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές και 
εµπορικές υποθέσεις.

Σηµαντικό µέρος των πληροφοριών του δικτύου προς το κοινό βρίσκεται στα 
δελτία πληροφοριών που καταρτίζει το ίδιο το δίκτυο. Στόχος των δελτίων 
αυτών είναι να εξηγήσουν πώς µπορεί κανείς να φέρει µια αστική ή εµπορική 
διαφορά ενώπιον δικαστηρίου. Τα δελτία πληροφοριών θα είναι διαθέσιµα και 
στην ιστοσελίδα του δικτύου.

(9) ΕΕ L 160 της 30.6.2000, σ. 37.
(10) ΕΕ L 12 της 16.1.2001, σ. 1.
(11) ΕΕ L 174 της 27.6.2001, σ. 1.
(12) Βλέπε επίσης άρθρα 220-245 
της συνθήκης της Ρώµης όπως 
διατυπώθηκε κατόπιν της 
συνθήκης του Άµστερνταµ.
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Ζ. Δελτία πληροφοριών

Τα δελτία πληροφοριών που καταρτίζει το δίκτυο αφορούν, συνεπώς, 
ζητήµατα σχετικά µε τις δυνατότητες που υπάρχουν να εξεταστεί µια διαφορά 
από δικαστήριο σε κάποιο από τα κράτη µέλη της ΕΕ. Τα δελτία πληροφοριών 
περιέχουν πρακτικές πληροφορίες για το πώς κατατίθεται η προσφυγή και για 
τη δυνατότητα νοµικής συνδροµής (οικονοµική στήριξη από το κράτος για τα 
προσωπικά δικαστικά έξοδα).

Οι πληροφορίες που περιέχουν τα δελτία προορίζονται πρωτίστως για 
πρόσωπα χωρίς νοµική κατάρτιση. Γράφονται δε κατά τρόπον ώστε οι 
πληροφορίες να είναι εύληπτες και παρέχουν µια καλή επισκόπηση των 
βασικών τοµέων του αστικού και του εµπορικού δικαίου. Τα δελτία ενδέχεται 
να περιέχουν αναλυτικότερες πληροφορίες για τους ασκούντες νοµικά 
επαγγέλµατα, π.χ. δικηγόρους.

Στην απόφαση του Συµβουλίου για τη δηµιουργία του δικτύου απαριθµούνται 
οκτώ ιδιαίτερα θέµατα τα οποία θα καλυφθούν από τα δελτία πληροφοριών (13). 
Εντούτοις είναι πιθανόν να καταρτιστούν στο µέλλον δελτία πληροφοριών 
και για άλλους θεµατικούς τοµείς. Για κάθε θεµατικό τοµέα, εκτίθεται η 
ισχύουσα κατάσταση σε όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ και, όπου απαιτείται, σε 
επίπεδο Ένωσης. Όπως προαναφέρθηκε, οι πληροφορίες είναι διαθέσιµες σε 
όλες τις επίσηµες γλώσσες της ΕΕ (14) και παραµένουν επίκαιρες µε συνεχή 
ενηµέρωσή τους.

Τα εν λόγω θέµατα είναι τα ακόλουθα:

1. Αρχές του νοµικού συστήµατος και της δικαστικής οργάνωσης των κρατών: Τα 
κράτη µέλη της ΕΕ έχουν διαφορετικά εθνικά νοµικά συστήµατα και 
δικαστική οργάνωση. Το «νοµικό σύστηµα» αποτελεί έναν γενικό όρο για 
τους κανόνες δικαίου που ισχύουν σε µια χώρα. Οι κανόνες δικαίου µπορούν 
να είναι διάφορες ρυθµίσεις (π.χ. νόµοι, κανονισµοί και διοικητικές αποφάσεις), 
εθιµικό δίκαιο, καθώς και η δικαστική και η διοικητική πρακτική. Υπάρχουν 
διάφορα είδη δικαστηρίων, αναλόγως της δικαιοδοσίας τους, π.χ. οικογε-
νειακού δικαίου, αξιώσεων και ποινικών ή φορολογικών υποθέσεων.

2. ∆ιαδικασίες προσφυγής στα δικαστήρια, ιδίως όσον αφορά τις διαδικασίες 
για αγωγές ήσσονος σηµασίας: Σε ποιο δικαστήριο θα απευθύνει ένας από 
τους συµβαλλοµένους την προσφυγή του και πώς θα προχωρήσει εν 
συνεχεία εξαρτάται αφενός από τη χώρα και αφετέρου από το είδος της 
διαφοράς.

3. Προϋποθέσεις και λεπτοµέρειες παροχής δικαστικής συνδροµής, 
περιλαµβανοµένης της περιγραφής των καθηκόντων των µη κυβερνητικών 
οργανισµών που εργάζονται στον τοµέα αυτόν: Σε όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ 

(13) Άρθρο 15 παράγραφος 2 της 
απόφασης 2001/470/ΕΚ του 

Συµβουλίου της 28ης Μαΐου 2001 
σχετικά µε τη δηµιουργία ενός 

ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου 
για αστικές και εµπορικές 

υποθέσεις.
(14) Βλέπε υποσηµείωση 8 

στη σ. 283. 
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θεωρείται ότι ο καθένας πρέπει να µπορεί να προσφύγει στη δικαιοσύνη και 
ότι όποιος δεν έχει την οικονοµική δυνατότητα δικαιούται νοµικής συνδροµής. 
Οι προϋποθέσεις για τη νοµική συνδροµή, και ό,τι περιλαµβάνεται σε αυτή, 
διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Η νοµική συνδροµή µπορεί να σηµαίνει ότι το 
κράτος καταβάλλει τα δικαστικά έξοδα πλήρως ή εν µέρει και ότι παρέχονται 
νοµικές συµβουλές από δικηγόρο δωρεάν ή µε µικρή οικονοµική επιβάρυνση.

4. Εθνικοί κανόνες όσον αφορά την κοινοποίηση και επίδοση των πράξεων: Ως 
κοινοποίηση και επίδοση νοείται ότι ένα πρόσωπο έχει λάβει 
αποδεδειγµένως γνώση ενός συγκεκριµένου εγγράφου. Αυτό µπορεί να 
γίνει µε διάφορους τρόπους, όπως µε ταχυδροµική αποστολή του 
εγγράφου και µε ενυπόγραφη βεβαίωση παραλαβής από τον παραλήπτη. 
Σε µια δίκη είναι σηµαντικό να ενηµερώνεται ο ένας διάδικος για τα 
έγγραφα που παραδίδει στο δικαστήριο το άλλο συµβαλλόµενο µέρος. 
Υπάρχουν, συνεπώς, κανόνες προκειµένου να διασφαλίζεται ότι τα 
έγγραφα περιέρχονται πραγµατικά στους αντιδίκους. Η κοινοποίηση και η 
επίδοση ορίζονται τόσο µε εθνικές όσο και µε κοινοτικές διατάξεις.

5. Κανόνες και διαδικασίες για την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων άλλου 
κράτους µέλους: Είναι αυτονόητο ότι η απόφαση ενός δικαστηρίου ισχύει στο 
κράτος του δικαστηρίου, δεν είναι, όµως, εξίσου αυτονόητο ότι η απόφαση 
ισχύει και σε άλλες χώρες. Στο εσωτερικό της ΕΕ υπάρχουν ειδικές ρυθµίσεις 
για την εκτέλεση αλλοδαπών αποφάσεων, και είναι, επίσης, δυνατόν να 
υπάρχουν εθνικές ρυθµίσεις σχετικά µε το βαθµό κατά τον οποίο είναι 
δυνατόν να εκτελεστούν οι αποφάσεις αυτές στην κάθε χώρα.

6. ∆υνατότητα και διαδικασίες λήψης ασφαλιστικών µέτρων, κυρίως 
κατάσχεσης αγαθών ενός ατόµου ενόψει εκτέλεσης: Ασφαλιστικό µέτρο 
είναι ένα µέτρο που αποφασίζει το δικαστήριο εν αναµονή της οριστικής 
απόφασής του. Το ασφαλιστικό µέτρο αποσκοπεί στο να προστατεύσει τα 
δικαιώµατα για τα οποία το ένα συµβαλλόµενο µέρος έχει προσφύγει στη 
δικαιοσύνη µε σκοπό την αναγνώρισή τους. Το µέτρο δεν θίγει την 
πραγµατική ή τη νοµική κατάσταση. Οι δυνατότητες και οι διαδικασίες 
ασφαλιστικών µέτρων διαφέρουν στα κράτη µέλη της ΕΕ.

7. Εναλλακτικές δυνατότητες επίλυσης των διαφορών, µε αναφορά των 
εθνικών κέντρων πληροφόρησης και παροχής συµβουλών του διακοινοτικού 
δικτύου εξώδικης επίλυσης καταναλωτικών διαφορών: Τα διαφωνούντα 
µέρη µπορούν, σε ορισµένες περιπτώσεις, να χρησιµοποιήσουν άλλες 
µεθόδους επίλυσης της διαφωνίας τους από την προσφυγή στη δικαιοσύνη. 
Μπορούν, για παράδειγµα, να συµφωνήσουν να επιτρέψουν σε διαιτητικό 
όργανο να αποφασίσει σχετικά µε τη διαφορά ή να την υποβάλουν στην 
κρίση µεσολαβητή. Οι εναλλακτικές οδοί που υπάρχουν στα κράτη µέλη 
της ΕΕ αντί της δικαστικής διαφέρουν από κράτος σε κράτος.
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8. Οργάνωση και λειτουργία των νοµικών επαγγελµάτων: Στο δικαστικό 
σύστηµα εργάζονται πολλές και διάφορες επαγγελµατικές οµάδες 
νοµικών: δικαστές, εισαγγελείς και δικηγόροι αλλά και άλλο προσωπικό 
µε νοµική εκπαίδευση. Τα διάφορα νοµικά επαγγέλµατα µπορούν να 
παρουσιάζουν σηµαντική ποικιλία στα κράτη µέλη της Ένωσης όσον 
αφορά τους τοµείς δικαιοδοσίας και καθηκόντων.

Η. Τελικές σκέψεις

Το δίκτυο λειτουργεί πλήρως από την 1η ∆εκεµβρίου 2002 και τα µέλη του 
έχουν τώρα τη δυνατότητα να επικοινωνούν µεταξύ τους µέσω του 
ενδοδικτύου, ενώ, εντός του δικτύου, έχουν δηµιουργηθεί σύντοµοι και ταχείς 
δίαυλοι επικοινωνίας. Οι πραγµατοποιηθείσες συνεδριάσεις των µελών 
αποδείχθηκαν σηµαντικές, αφού επέτρεψαν τη διενέργεια ανεπίσηµων 
επαφών και την επίλυση προβληµάτων. Η αρχική σελίδα του δικτύου 
περιλαµβάνει ήδη εντυπωσιακό αριθµό ευπρόσιτων πληροφοριών σχετικά µε 
τους υφιστάµενους κανόνες δικαίου και τις αρχές που είναι αρµόδιες για 
αστικές και εµπορικές υποθέσεις εντός της ΕΕ.

Η φιλοδοξία των κρατών µελών, κατά τις συζητήσεις για την απόφαση 
δηµιουργίας του δικτύου, ήταν να είναι το δίκτυο ευέλικτο, µη γραφειοκρατικό 
και προσιτό. Η µέχρι σήµερα εµπειρία δείχνει σαφώς ότι η φιλοδοξία αυτή 
εκπληρώνεται και ότι, µέσω του δικτύου, οι πολίτες της ΕΕ έχουν αποκτήσει 
µια πολύτιµη νέα πηγή πληροφοριών.
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27.6.2001 EL L 174/25Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

II

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 28ης Μαΐου 2001

σχετικά µε τη δηµιουργία ενός ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου για αστικές και εµπορικές υποθέσεις

(2001/470/ΕΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, (3) Στο πρόγραµµα δράσης του Συµβουλίου και της Επιτροπής,
όσον αφορά την άριστη εφαρµογή των διατάξεων της
συνθήκης του 'Αµστερνταµ για τη δηµιουργία ενός χώρου'Εχοντας υπόψη:
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (4), το οποίο υιοθε-
τήθηκε από το Συµβούλιο στις 3 ∆εκεµβρίου 1998, και

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της 11ης και
το άρθρο 61 στοιχεία γ) και δ), το άρθρο 66 και το άρθρο 67 12ης ∆εκεµβρίου 1998, αναγνωρίζεται ότι η ενίσχυση
παράγραφος 1, της δικαστικής συνεργασίας σε αστικά θέµατα αποτελεί

θεµελιώδες στάδιο για τη δηµιουργία ενός ευρωπαϊκού
δικαστικού χώρου προς συγκεκριµένο όφελος των πολιτώντην πρόταση της Επιτροπής (1),
της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης.

τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),
(4) 'Ενα από τα µέτρα που προβλέπονται στο σηµείο 40 του

προγράµµατος δράσης είναι η εξέταση της δυνατότητας να
τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3), επεκταθεί στις αστικές υποθέσεις η αρχή του ευρωπαϊκού

δικαστικού δικτύου που ισχύει στον τοµέα των ποινικών
υποθέσεων.Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(5) Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, στα συµπεράσµατα της ειδικής
(1) Η Ευρωπαϊκή 'Ενωση έχει θέσει ως στόχο τη διατήρηση και συνόδου στο Τάµπερε της 15ης και 16ης Οκτωβρίου 1999,

ανάπτυξη της 'Ενωσης ως χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και συνέστησε τη δηµιουργία ενός συστήµατος πληροφόρησης
δικαιοσύνης, στο πλαίσιο του οποίου εξασφαλίζεται η µε εύκολη πρόσβαση, η διατήρηση και ενηµέρωση του
ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων. οποίου θα εξασφαλίζεται από ένα δίκτυο αρµόδιων εθνικών

αρχών.

(2) Η προοδευτική δηµιουργία αυτού του χώρου, καθώς και η
(6) Για να επιτευχθεί η βελτίωση, η απλούστευση και ηορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, απαιτούν τη

επιτάχυνση της αποτελεσµατικής δικαστικής συνεργασίαςβελτίωση, την απλούστευση και την επιτάχυνση της αποτε-
µεταξύ των κρατών µελών σε αστικές και εµπορικές υποθέ-λεσµατικής δικαστικής συνεργασίας των κρατών µελών σε
σεις, είναι απαραίτητο να δηµιουργηθεί, σε κοινοτικό επί-αστικές και εµπορικές υποθέσεις.
πεδο, µία δοµή συνεργασίας υπό µορφή δικτύου — το
ευρωπαϊκό δικαστικό δίκτυο για αστικές και εµπορικές
υποθέσεις.(1) ΕΕ C 29 E της 30.1.2001, σ. 281.

(2) Γνώµη που διατυπώθηκε στις 5 Απριλίου 2001 (δεν έχει ακόµα
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).

(3) ΕΕ C 139 της 11.5.2001, σ. 6. (4) ΕΕ C 19 της 23.1.1999, σ. 1.
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(7) Το θέµα αυτό υπάγεται στο πεδίο των άρθρων 65 και 66 (14) 'Εχει ουσιαστική σηµασία οι προσπάθειες για τη δηµιουργία
ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης νατης συνθήκης, ενώ τα µέτρα θα πρέπει να ληφθούν σύµφωνα

µε το άρθρο 67. οδηγήσουν σε απτά οφέλη για τα άτοµα που εµπλέκονται
σε διαφορές µε διασυνοριακή επίπτωση. Είναι κατά συνέπεια
απαραίτητο, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού δικαστικού
δικτύου για αστικές και εµπορικές υποθέσεις, να καταβληθεί(8) Προκειµένου να εξασφαλιστεί η υλοποίηση των στόχων του
προσπάθεια για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη δικαιο-ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου για αστικές και εµπορικές
σύνη. Για το σκοπό αυτό, χρησιµοποιώντας τις πληροφορίεςυποθέσεις, οι κανόνες που αφορούν τη σύστασή του θα
που ανακοινώνονται και ενηµερώνονται από τους αρµοδίουςπρέπει να θεσπιστούν µε δεσµευτική πράξη του κοινοτικού
επαφής, το δίκτυο θα πρέπει προοδευτικά να θέσει σεδικαίου.
λειτουργία και να ενηµερώνει ένα σύστηµα πληροφόρησης
απευθυνόµενο στο κοινό, τόσο το ευρύτερο κοινό όσο και
τους ειδικούς.(9) ∆εδοµένου ότι οι στόχοι της προβλεπόµενης δράσης,

δηλαδή η βελτίωση της δικαστικής συνεργασίας µεταξύ των
κρατών µελών και η πραγµατική πρόσβαση στη δικαιοσύνη (15) Η παρούσα απόφαση δεν κωλύει τη διάθεση, στο εσωτερικό
των ατόµων που εµπλέκονται σε διαφορές µε διασυνοριακή του ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου για αστικές και εµπο-
επίπτωση είναι αδύνατον να επιτευχθούν επαρκώς από τα ρικές υποθέσεις ή στο κοινό, οποιασδήποτε άλλης πληροφο-
κράτη µέλη, δύνανται ως εκ τούτου λόγω του µεγέθους ή ρίας πέραν εκείνων που προβλέπονται σε αυτήν. Κατά
των αποτελεσµάτων της δράσης να επιτευχθούν καλύτερα συνέπεια, οι αναφορές που γίνονται στον τίτλο ΙΙΙ δεν πρέπει
σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα µπορεί να λάβει µέτρα να θεωρούνται εξαντλητικές.
σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας που διατυπώνε-
ται στο άρθρο 5 της συνθήκης. Σύµφωνα µε την αρχή της
αναλογικότητας όπως διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο η (16) Κατά την επεξεργασία πληροφοριών και δεδοµένων θα
παρούσα απόφαση δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την πρέπει να τηρείται η οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
επίτευξη των στόχων αυτών. Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου

1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι
της επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα

(10) Το ευρωπαϊκό δικαστικό δίκτυο που δηµιουργείται µε την και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών (1)
παρούσα απόφαση έχει σαν στόχο τη διευκόλυνση της και η οδηγία 97/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
δικαστικής συνεργασίας µεταξύ των κρατών µελών σε και του Συµβουλίου, της 15ης ∆εκεµβρίου 1997, περί
αστικές και εµπορικές υποθέσεις, τόσο στους τοµείς που επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και
καλύπτονται από τις ισχύουσες νοµοθετικές πράξεις όσο και προστασίας της ιδιωτικής ζωής στον τηλεπικοινωνιακό
σε εκείνους στους οποίους δεν εφαρµόζεται καµία πράξη. τοµέα (2).

(17) Για να εξασφαλιστεί ότι το ευρωπαϊκό δικαστικό δίκτυο(11) Σε ορισµένους ειδικούς τοµείς, οι κοινοτικές και διεθνείς
για αστικές και εµπορικές υποθέσεις θα παραµείνει έναπράξεις που αφορούν τη δικαστική συνεργασία σε αστικές
αποτελεσµατικό µέσο, θα ενσωµατώσει τις βέλτιστες πρακτι-και εµπορικές υποθέσεις προβλέπουν ήδη ορισµένους µηχα-
κές όσον αφορά τη δικαστική συνεργασία και την εσωτερικήνισµούς συνεργασίας. Το ευρωπαϊκό δικαστικό δίκτυο για
λειτουργία και θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τουαστικές και εµπορικές υποθέσεις δεν έχει ως στόχο να
κοινού, θα πρέπει να προβλεφθούν περιοδικές αξιολογήσειςαντικαταστήσει τους µηχανισµούς αυτούς και οφείλει να
του συστήµατος ώστε να προτείνονται, κατά περίπτωση, οιλειτουργεί τηρώντας πλήρως τους εν λόγω µηχανισµούς.
αναγκαίες τροποποιήσεις.Κατά συνέπεια, η παρούσα απόφαση δεν θα θίγει τις

κοινοτικές ή διεθνείς πράξεις που αφορούν τη δικαστική
συνεργασία σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις.

(18) Το Ηνωµένο Βασίλειο και η Ιρλανδία, σύµφωνα µε το
άρθρο 3 του πρωτοκόλλου σχετικά µε τη θέση του
Ηνωµένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας που προσαρτάται

(12) Το ευρωπαϊκό δικαστικό δίκτυο για αστικές και εµπορικές στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή 'Ενωση και στη συνθήκη
υποθέσεις θα πρέπει να τεθεί σε λειτουργία σταδιακά για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, γνωστοποίησαν
και στη βάση της πλέον στενής συνεργασίας µεταξύ της την επιθυµία τους να συµµετέχουν στην έκδοση και εφαρ-
Επιτροπής και των κρατών µελών. Θα πρέπει επίσης να µογή της παρούσας απόφασης.
µπορεί να αξιοποιήσει τις σύγχρονες τεχνολογίες επικοι-
νωνίας και ενηµέρωσης.

(19) Η ∆ανία, σύµφωνα µε τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου
για τη θέση της ∆ανίας, που προσαρτάται στη συνθήκη για

(13) Για την επίτευξη των στόχων του, το ευρωπαϊκό δικαστικό την Ευρωπαϊκή 'Ενωση και στη συνθήκη για την ίδρυση της
δίκτυο για αστικές και εµπορικές υποθέσεις πρέπει να Ευρωπαϊκής Κοινότητας, δεν συµµετέχει στην έκδοση της
υποστηρίζεται από αρµοδίους επαφής διορισµένους από τα παρούσας απόφασης και, κατά συνέπεια, δεν δεσµεύεται
κράτη µέλη και να εξασφαλίζει τη συµµετοχή των αρχών από αυτή, ούτε υπόκειται στην εφαρµογή της,
τους που έχουν ειδικές αρµοδιότητες στον τοµέα της
δικαστικής συνεργασίας σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις.
Οι µεταξύ τους επαφές και οι περιοδικές συνεδριάσεις είναι (1) ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31.

(2) ΕΕ L 24 της 30.1.1998, σ. 1.απαραίτητες για τη λειτουργία του δικτύου.
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ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: 'Οταν κάποιο κράτος µέλος διορίζει πλείονες αρµοδίους επαφής,
εξασφαλίζει τη λειτουργία κατάλληλων µηχανισµών συντονισµού
µεταξύ τους.

ΤΙΤΛΟΣ Ι

3. Τα κράτη µέλη προσδιορίζουν τις αρχές που αναφέρονται
στα στοιχεία β) και γ) της παραγράφου 1.ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΕΣ

ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

4. Τα κράτη µέλη ορίζουν τις αρχές που αναφέρονται στο
στοιχείο δ) της παραγράφου 1.'Αρθρο 1

∆ηµιουργία
5. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή, σύµφωνα µε
το άρθρο 20, τα ονόµατα και τα πλήρη στοιχεία των αρχών
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου,1. ∆ηµιουργείται µεταξύ των κρατών µελών ευρωπαϊκό
προσδιορίζοντας:δικαστικό δίκτυο για αστικές και εµπορικές υποθέσεις, στο εξής

καλούµενο «το ∆ίκτυο».
α) τα µέσα επικοινωνίας που διαθέτουν·

2. Στην παρούσα απόφαση, µε τον όρο «κράτος µέλος» νοούν- β) τις γλωσσικές τους γνώσεις και·
ται τα κράτη µέλη µε εξαίρεση τη ∆ανία.

γ) τις τυχόν ειδικές λειτουργίες τους στο δίκτυο.

'Αρθρο 2

'Αρθρο 3
Σύνθεση

Καθήκοντα και δραστηριότητες του δικτύου
1. Το ∆ίκτυο αποτελείται:

α) από αρµοδίους επαφής που διορίζονται από τα κράτη µέλη, 1. Το δίκτυο έχει ως αποστολή:
σύµφωνα µε την παράγραφο 2·

α) να διευκολύνει τη δικαστική συνεργασία µεταξύ των κρατώνβ) από κεντρικά όργανα και κεντρικές αρχές που προβλέπονται
µελών σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις· µεταξύ άλλων, νασε κοινοτικές πράξεις ή πράξεις διεθνούς δικαίου στις οποίες
σχεδιάσει, να εγκαθιδρύσει προοδευτικά και να ενηµερώνεισυµµετέχουν τα κράτη µέλη, ή σε κανόνες εθνικού δικαίου
ένα σύστηµα πληροφόρησης για τα µέλη του δικτύου·στον τοµέα της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές και

εµπορικές υποθέσεις·
β) να σχεδιάσει, να εγκαθιδρύσει προοδευτικά και να ενηµερώνει

ένα σύστηµα πληροφόρησης διαθέσιµο στο κοινό.γ) από δικαστικούς συνδέσµους που προβλέπονται από την
κοινή δράση 96/277/∆ΕΥ, της 22ας Απριλίου 1996, σχετικά
µε ένα πλαίσιο ανταλλαγής δικαστικών-συνδέσµων, µε σκοπό
τη βελτίωση της δικαστικής συνεργασίας των κρατών µελών 2. Υπό την επιφύλαξη άλλων κοινοτικών ή διεθνών πράξεων
της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης (1) µε αρµοδιότητες στον τοµέα της που αφορούν τη δικαστική συνεργασία σε αστικές και εµπορικές
συνεργασίας σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις· υποθέσεις, το δίκτυο αναπτύσσει τις δραστηριότητές του επιδιώ-

κοντας, κυρίως, τους ακόλουθους στόχους:δ) κατά περίπτωση, από κάθε άλλη δικαστική ή διοικητική αρχή
υπεύθυνη για δικαστική συνεργασία σε αστικές και εµπορικές

α) την καλή διεξαγωγή διαδικασιών µε διασυνοριακή επίπτωσηυποθέσεις η συµµετοχή της οποίας στο δίκτυο κρίνεται
και τη διευκόλυνση των αιτήσεων δικαστικής συνεργασίαςσκόπιµη από το κράτος µέλος στο οποίο ανήκει.
µεταξύ των κρατών µελών, ιδιαίτερα όταν δεν προβλέπεται η
εφαρµογή κοινοτικής ή διεθνούς πράξης·

2. Κάθε κράτος µέλος διορίζει έναν αρµόδιο επαφής. Κάθε
β) την αποτελεσµατική και πρακτική εφαρµογή των κοινοτικώνκράτος µέλος µπορεί, ωστόσο, να διορίσει περιορισµένο αριθµό

πράξεων ή των συµβάσεων που ισχύουν µεταξύ δύο ήάλλων αρµοδίων επαφής, εφόσον το κρίνει απαραίτητο ανάλογα
περισσοτέρων κρατών µελών·µε την ύπαρξη διαφορετικών νοµικών συστηµάτων, την εσωτερική

κατανοµή αρµοδιοτήτων, τα καθήκοντα που θα ανατεθούν στους
αρµοδίους επαφής ή προκειµένου να συνδυάσει άµεσα τις εργασίες γ) την εγκαθίδρυση και τη συντήρηση ενός συστήµατος πλη-

ροφόρησης απευθυνόµενου στο κοινό για τη δικαστικήτων αρµοδίων επαφής µε δικαιοδοτικά όργανα που ασχολούνται
συχνά µε διαφορές που έχουν διασυνοριακή επίπτωση. συνεργασία σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις στο εσωτε-

ρικό της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης, για τις σχετικές κοινοτικές και
διεθνείς πράξεις και για το εθνικό δίκαιο των κρατών µελών,
κυρίως όσον αφορά την πρόσβαση στην δικαιοσύνη.(1) ΕΕ L 105 της 27.4.1996, σ. 1.
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'Αρθρο 4 3. 'Οταν ένας αρµόδιος επαφής λάβει από άλλο µέλος του
δικτύου αίτηση παροχής πληροφοριών, στην οποία δεν είναι σε
θέση να δώσει τη δέουσα συνέχεια, τη διαβιβάζει στον αρµόδιοΤρόπος λειτουργίας του δικτύου
επαφής ή στο µέλος του δικτύου που είναι το πλέον αρµόδιο. Ο
αρµόδιος επαφής παραµένει διαθέσιµος για να παράσχει κάθεΤο δίκτυο εκπληρώνει την αποστολή του ιδίως µε τα ακόλουθα
βοήθεια κατά τις µεταγενέστερες επαφές.µέσα:

1. διευκολύνει την καθιέρωση κατάλληλων επαφών µεταξύ των
αρχών των κρατών µελών που αναφέρονται στο άρθρο 2 4. Σε τοµείς στους οποίους κοινοτικές ή διεθνείς πράξεις που
παράγραφος 1 για την εκπλήρωση των καθηκόντων που αφορούν δικαστική συνεργασία προβλέπουν ήδη τον διορισµό
προβλέπονται στο άρθρο 3· αρχών είναι αρµόδιες να διευκολύνουν τη δικαστική συνεργασία,

οι αρµόδιοι επαφής παραπέµπουν τους αιτούντες στις αρχές αυτές.2. διοργανώνει περιοδικές συνεδριάσεις των αρµοδίων επαφής
και των µελών του σύµφωνα µε τους κανόνες που προβλέ-
πονται στον τίτλο ΙΙ·

'Αρθρο 6
3. επεξεργάζεται και ενηµερώνει συνεχώς τις πληροφορίες σχε-

τικά µε τη δικαστική συνεργασία σε αστικές και εµπορικές
Αρµόδιες αρχές για τους σκοπούς των κοινοτικών ή διεθνώνυποθέσεις και τα νοµικά συστήµατα των κρατών µελών που
πράξεων που αφορούν τη δικαστική συνεργασία σε αστικέςαναφέρονται στον τίτλο ΙΙΙ, σύµφωνα µε τους κανόνες που

και εµπορικές υποθέσειςπροβλέπει ο εν λόγω τίτλος.

'Αρθρο 5 1. Η ένταξη στο δίκτυο των αρµοδίων αρχών που προβλέπονται
στις κοινοτικές ή διεθνείς πράξεις σχετικά µε τη δικαστική
συνεργασία σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις πραγµατοποιείταιΑρµόδιοι επαφής
µε την επιφύλαξη των αρµοδιοτήτων που τους ανατίθενται από
την πράξη που προβλέπει το διορισµό τους.1. Οι αρµόδιοι επαφής τίθενται στη διάθεση των αρχών που

αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχεία β) έως δ), για
την εκπλήρωση των καθηκόντων που προβλέπονται στο άρθρο 3. Οι επαφές στο πλαίσιο του δικτύου πραγµατοποιούνται ανεξάρ-

τητα από τις συστηµατικές ή περιστασιακές επαφές µεταξύ αυτών
των αρµοδίων αρχών.Οι αρµόδιοι επαφής τίθενται εξίσου στη διάθεση των τοπικών

δικαστικών αρχών του κράτους µέλους τους, για τους ίδιους
σκοπούς, σύµφωνα µε τους κανόνες που αποφασίζονται από κάθε
κράτος µέλος. 2. Σε κάθε κράτος µέλος, οι αρχές που προβλέπονται από τις

κοινοτικές ή διεθνείς πράξεις σχετικά µε τη δικαστική συνεργασία
σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις και οι αρµόδιοι επαφής του2. Ειδικότερα, ο αρµόδιοι επαφής: δικτύου προβαίνουν σε ανταλλαγές απόψεων και τακτικές επαφές
ώστε να διασφαλίζεται η όσο το δυνατόν ευρύτερη διάδοση τωνα) παρέχουν όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την
αντίστοιχων εµπειριών τους.καλή δικαστική συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών,

σύµφωνα µε το άρθρο 3, στους άλλους αρµοδίους επαφής,
στις αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1

3. Οι αρµόδιοι επαφής του δικτύου τίθενται στη διάθεση τωνστοιχεία β) έως δ) και στις τοπικές δικαστικές αρχές του
αρχών που προβλέπονται από τις κοινοτικές ή διεθνείς πράξειςκράτους µέλους τους, ώστε να τους παρέχουν τη δυνατότητα
σχετικά µε τη δικαστική συνεργασία σε αστικές και εµπορικέςνα υποβάλλουν αποτελεσµατικά αιτήσεις δικαστικής συνερ-
υποθέσεις, ώστε να τους παράσχουν κάθε χρήσιµη βοήθεια.γασίας και να αποκαθιστούν τις πλέον κατάλληλες άµεσες

επαφές·

β) αναζητούν λύσεις στις δυσχέρειες που µπορούν να προ-
'Αρθρο 7κύψουν επ' ευκαιρία αίτησης δικαστικής συνεργασίας, υπό

την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου και
του άρθρου 6· Γλωσσικές γνώσεις των αρµοδίων επαφής

γ) διευκολύνουν το συντονισµό της εξέτασης των αιτήσεων
δικαστικής συνεργασίας στο συγκεκριµένο κράτος µέλος,

Για να διευκολυνθεί η λειτουργία του δικτύου, κάθε κράτος µέλοςκυρίως όταν πολλές αιτήσεις των δικαστικών αρχών αυτού
φροντίζει ώστε οι αρµόδιοι επαφής να διαθέτουν επαρκή γνώσητου κράτους µέλους πρέπει να εκτελεστούν σε άλλο κράτος
µιας επίσηµης γλώσσας των θεσµικών οργάνων της Ευρωπαϊκήςµέλος·
Κοινότητας πέραν της δικής τους, εφόσον πρέπει να µπορούν να
επικοινωνούν µε τους αρµοδίους επαφής των άλλων κρατών µελών.δ) συνεργάζονται για τη διοργάνωση των αναφεροµένων στο

άρθρο 9 συνεδριάσεων και συµµετέχουν σ' αυτές·

ε) συνεργάζονται για την υλοποίηση και την ενηµέρωση των Τα κράτη µέλη διευκολύνουν και ενθαρρύνουν την εξειδικευµένη
γλωσσική κατάρτιση των συνεργατών των αρµοδίων επαφής καιπληροφοριών που αναφέρονται στο τίτλο ΙΙΙ, και κυρίως του

συστήµατος πληροφόρησης του κοινού, σύµφωνα µε τους ευνοούν τις ανταλλαγές συνεργατών µεταξύ των αρµοδίων επαφής
στα διάφορα κράτη µέλη.κανόνες που προβλέπει ο εν λόγω τίτλος.
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'Αρθρο 8 στ) να προσδιορίσουν ειδικές πρωτοβουλίες πέραν εκείνων που
αναφέρονται στον τίτλο ΙΙΙ, οι οποίες έχουν ανάλογους
στόχους.Μέσα επικοινωνίας

Οι αρµόδιοι επαφής χρησιµοποιούν τα πλέον κατάλληλα τεχνολο- 2. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε η πείρα από τη λειτουργία
γικά µέσα ώστε να ανταποκρίνονται όσο το δυνατόν αποτελεσµατι- ειδικών µηχανισµών συνεργασίας που προβλέπονται στις ισχύουσες
κότερα και ταχύτερα στις αιτήσεις που τους υποβάλλονται. κοινοτικές ή διεθνείς πράξεις να µεταδίδεται κατά τις συνεδριάσεις

των αρµοδίων επαφής.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ

'Αρθρο 11
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ

Συνεδριάσεις των µελών του δικτύου
'Αρθρο 9

1. Θα πραγµατοποιούνται συνεδριάσεις ανοικτές σε όλα τα
Συνεδριάσεις των αρµοδίων επαφής µέλη του δικτύου ώστε να τους δίνεται η δυνατότητα να

γνωριστούν και να ανταλλάξουν εµπειρίες, να τους παρέχεται
βάση συζήτησης για τα πρακτικά και νοµικά προβλήµατα που1. Οι αρµόδιοι επαφής του δικτύου συνέρχονται τουλάχιστον
αντιµετωπίζουν και για να εξετάζουν ειδικά θέµατα.µία φορά το εξάµηνο, σύµφωνα µε το άρθρο 12.

Μπορούν επίσης να πραγµατοποιούνται συνεδριάσεις για ειδικά2. Κάθε κράτος µέλος εκπροσωπείται σε αυτές τις συνεδριάσεις
θέµατα.από έναν ή περισσότερους αρµοδίους επαφής, οι οποίοι µπορούν

να συνοδεύονται από άλλα µέλη του δικτύου, χωρίς σε καµία
περίπτωση να υπερβαίνουν τον αριθµό των τεσσάρων αντιπρο-

2. Οι συνεδριάσεις θα συγκαλούνται όταν χρειάζεται καισώπων ανά κράτος µέλος.
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 12.

3. Η πρώτη συνεδρίαση των αρµοδίων επαφής θα πραγµατο-
3. Η Επιτροπή, σε στενή συνεργασία µε την προεδρία τουποιηθεί το αργότερο την 1η Μαρτίου 2003, χωρίς να αποκλείεται
Συµβουλίου και µε τα κράτη µέλη, ορίζει για κάθε συνεδρίαση τοννα πραγµατοποιηθούν προηγουµένως προπαρασκευαστικές
µέγιστο αριθµό συµµετεχόντων.συνεδριάσεις.

'Αρθρο 10 'Αρθρο 12

Στόχος των περιοδικών συνεδριάσεων των αρµοδίων επαφής ∆ιοργάνωση και διεξαγωγή των συνεδριάσεων στο πλαίσιο
του ∆ικτύου

1. Οι περιοδικές συνεδριάσεις των αρµοδίων επαφής έχουν ως
στόχο:

1. Η Επιτροπή, σε στενή συνεργασία µε την προεδρία του
α) να τους παράσχουν τη δυνατότητα να γνωριστούν και να Συµβουλίου και µε τα κράτη µέλη, συγκαλεί τις συνεδριάσεις που

ανταλλάξουν τις εµπειρίες τους, ιδίως όσον αφορά τη αναφέρονται στα άρθρα 9 και 11. Εξασφαλίζει την προεδρία και
λειτουργία του δικτύου· τη γραµµατειακή στήριξη.

β) να παράσχουν µια βάση συζήτησης για τα πρακτικά και
νοµικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν τα κράτη µέλη στο 2. Πριν από κάθε συνεδρίαση, η Επιτροπή ορίζει το σχέδιο
πλαίσιο της δικαστικής συνεργασίας, κυρίως όσον αφορά την ηµερήσιας διάταξης σε συµφωνία µε την προεδρία του Συµβουλίου
εφαρµογή των µέτρων που θεσπίζονται από την Ευρωπαϊκή και κατόπιν διαβούλευσης µε τα κράτη µέλη, µέσω των αντίστοιχων
Κοινότητα· αρµοδίων επαφής.

γ) να προσδιορίσουν τις βέλτιστες πρακτικές στον τοµέα της
δικαστικής συνεργασίας σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις

3. Το σχέδιο ηµερήσιας διάταξης ανακοινώνεται στους αρµο-και να εξασφαλίσουν τη διάδοση των σχετικών πληροφοριών
δίους επαφής πριν από τη συνεδρίαση. Οι αρµόδιοι επαφήςστο εσωτερικό του δικτύου·
µπορούν να ζητήσουν να επέλθουν τροποποιήσεις ή να προστεθούν

δ) να ανταλλάσσονται στοιχεία και απόψεις κυρίως σχετικά µε συµπληρωµατικά σηµεία.
τη δοµή, τη οργάνωση και το περιεχόµενο των διαθέσιµων
πληροφοριών που αναφέρονται στον τίτλο ΙΙΙ, καθώς και

4. Μετά το πέρας κάθε συνεδρίασης, η Επιτροπή καταρτίζεισχετικά µε την πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές·
πρακτικά τα οποία κοινοποιούνται στους αρµοδίους επαφής.

ε) να διαµορφώσουν κατευθυντήριες γραµµές για την προοδευ-
τική επεξεργασία των δελτίων πληροφοριών πρακτικής
φύσεως που αναφέρονται στο άρθρο 15, κυρίως όσον αφορά 5. Συνεδριάσεις των αρµοδίων επαφής και των µελών του

δικτύου µπορούν να διεξάγονται σε οποιοδήποτε κράτος µέλος.τα προς ανάλυση θέµατα και τη µορφή των δελτίων αυτών·
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ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ 'Αρθρο 15

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ∆ΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ
∆ελτία πληροφοριών∆ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

1. Τα δελτία πληροφοριών καταρτίζονται κατά προτεραιότητα'Αρθρο 13
για θέµατα που αφορούν την πρόσβαση στη δικαιοσύνη στα κράτη
µέλη και περιλαµβάνουν πληροφορίες σχετικά µε τις διαδικασίεςΠληροφορίες που διαδίδονται στο εσωτερικό του δικτύου
προσφυγής στα δικαστήρια και τη δικαστική συνδροµή, υπό την
επιφύλαξη άλλων κοινοτικών πρωτοβουλιών, τις οποίες λαµβάνει

1. Οι πληροφορίες που διαδίδονται στο εσωτερικό του δικτύου πλήρως υπόψη του το δίκτυο.
περιλαµβάνουν:

α) τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 2
2. Τα δελτία πληροφοριών θα είναι πρακτικής και συνοπτικήςπαράγραφος 5·
φύσεως. Θα συντάσσονται σε κατανοητή γλώσσα και θα περιέχουν

β) κάθε πληροφορία που οι αρµόδιοι επαφής θεωρούν χρήσιµη πρακτικές πληροφορίες για το κοινό. Θα καταρτιστούν προοδευ-
για την εύρυθµη λειτουργία του δικτύου. τικά τουλάχιστον για τα ακόλουθα θέµατα:

α) αρχές του νοµικού συστήµατος και της δικαστικής οργά-2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, η Επιτροπή θέτει
νωσης των κρατών·προοδευτικά σε εφαρµογή ένα ασφαλές ηλεκτρονικό σύστηµα

ανταλλαγής πληροφοριών, περιορισµένης πρόσβασης, κατόπιν
β) διαδικασίες προσφυγής στα δικαστήρια, ιδίως όσον αφορά τιςδιαβούλευσης µε τους αρµοδίους επαφής.

διαδικασίες για αγωγές ήσσονος σηµασίας και συνακόλουθες
δικονοµικές διαδικασίες, µεταξύ των οποίων οι δυνατότητες
και οι διαδικασίες άσκησης ένδικων µέσων·'Αρθρο 14

γ) προϋποθέσεις και λεπτοµέρειες παροχής δικαστικής συνδρο-Σύστηµα πληροφόρησης για το κοινό
µής, περιλαµβανοµένης της περιγραφής των καθηκόντων των
µη κυβερνητικών οργανισµών που εργάζονται στον τοµέα

1. Προοδευτικά θα οργανωθεί ένα σύστηµα πληροφόρησης για αυτό, λαµβανοµένων υπόψη εργασιών που έχουν ήδη πραγ-
το κοινό που θα περιλαµβάνει την ειδική ιστοσελίδα για το δίκτυο, µατοποιηθεί στο πλαίσιο του διαλόγου µε τους πολίτες·
σύµφωνα µε τα άρθρα 17 και 18.

δ) εθνικοί κανόνες όσον αφορά την κοινοποίηση και επίδοση
των πράξεων·2. Το σύστηµα πληροφόρησης περιλαµβάνει τα ακόλουθα

στοιχεία: ε) κανόνες και διαδικασίες για την εκτέλεση δικαστικών αποφά-
σεων άλλου κράτους µέλους·α) τις ισχύουσες ή υπό προπαρασκευή κοινοτικές πράξεις που

αφορούν τη δικαστική συνεργασία σε αστικές και εµπορικές
στ) δυνατότητα και διαδικασίες λήψης ασφαλιστικών µέτρων,υποθέσεις·

κυρίως κατάσχεσης αγαθών ενός ατόµου ενόψει εκτέλεσης·
β) τα εθνικά µέτρα µε τα οποία τίθενται σε εφαρµογή, σε

εσωτερικό επίπεδο, οι ισχύουσες πράξεις που αναφέρονται ζ) εναλλακτικές δυνατότητες επίλυσης των διαφορών, µε ανα-
στο στοιχείο α)· φορά των εθνικών κέντρων πληροφόρησης και παροχής

συµβουλών του διακοινοτικού δικτύου εξώδικης επίλυσηςγ) τις ισχύουσες διεθνείς πράξεις που αφορούν τη δικαστική καταναλωτικών διαφορών·συνεργασία σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις στις οποίες
συµµετέχουν τα κράτη µέλη, καθώς και τις διατυπωθείσες η) οργάνωση και λειτουργία των νοµικών επαγγελµάτων.
δηλώσεις και επιφυλάξεις στο πλαίσιο αυτών των πράξεων·

δ) τα συναφή στοιχεία της κοινοτικής νοµολογίας στον τοµέα
3. Τα δελτία πληροφοριών θα περιλαµβάνουν, όπου χρειάζεται,της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές και εµπορικές
στοιχεία της συναφούς νοµολογίας των κρατών µελών.υποθέσεις·

ε) τα δελτία πληροφοριών που προβλέπονται στο άρθρο 15.
4. Τα δελτία πληροφοριών µπορούν να παρέχουν λεπτο-
µερέστερες πληροφορίες για τους ειδικούς.3. Για τους σκοπούς της πρόσβασης στις πληροφορίες που

αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχεία α) έως δ), το δίκτυο θα
πρέπει, όπου χρειάζεται στην ιστοσελίδα του, να χρησιµοποιεί
συνδέσεις µε άλλες ιστοσελίδες, στις οποίες βρίσκονται οι αρχικές 'Αρθρο 16
πληροφορίες.

Ενηµέρωση των πληροφοριών
4. Η ιστοσελίδα για αποκλειστική χρήση του δικτύου, κατά
τον ίδιο τρόπο, θα διευκολύνει την πρόσβαση σε ανάλογες
πρωτοβουλίες πληροφόρησης του κοινού στους συναφείς τοµείς 'Ολες οι πληροφορίες που διαδίδονται στο εσωτερικό του δικτύου

και στο κοινό, δυνάµει των άρθρων 13 έως 15, ενηµερώνονταικαι σε ιστοσελίδες που περιέχουν πληροφορίες για τα νοµικά
συστήµατα των κρατών µελών. τακτικά.
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ΤΙΤΛΟΣ ΙV'Αρθρο 17

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ρόλος της Επιτροπής στα πλαίσια του συστήµατος πληροφό-

ρησης του κοινού
'Αρθρο 19

ΕπανεξέτασηΗ Επιτροπή:

1. είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση του συστήµατος πληροφό- 1. Το αργότερο την 1η ∆εκεµβρίου 2005, και στη συνέχεια
ρησης του κοινού· τουλάχιστον ανά πενταετία, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο, στο Συµβούλιο και στην Οικονοµική και Κοινωνική2. κατόπιν διαβούλευσης µε τους αρµοδίους επαφής, δηµιουρ- Επιτροπή έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή της παρούσας απόφα-γεί αποκλειστική ιστοσελίδα για το δίκτυο στο διαδικτυακό σης, την οποία καταρτίζει µε βάση τις πληροφορίες που παρέχουντόπο της· οι αρµόδιοι επαφής. Αυτή η έκθεση συνοδεύεται, κατά περίπτωση,
από προτάσεις αναπροσαρµογής της παρούσας απόφασης.3. παρέχει πληροφορίες για τις συναφείς πτυχές του κοινοτικού

δικαίου και των διαδικασιών τής Κοινότητας, περιλαµβανοµέ-
2. Η έκθεση, µεταξύ άλλων συναφών θεµάτων, εξετάζει το θέµανης της νοµολογίας, σύµφωνα µε το άρθρο 14·
της ενδεχόµενης άµεσης πρόσβασης του κοινού στους αρµοδίους

4. α) διασφαλίζει ότι η µορφή των δελτίων πληροφοριών επαφής του δικτύου, της πρόσβασης και της συµµετοχής των
είναι η κατάλληλη και ότι περιλαµβάνουν όλες τις νοµικών επαγγελµάτων στις εργασίες του και της συνεργασίας
πληροφορίες που θεωρήθηκαν αναγκαίες από το δίκτυο· µε το διακοινοτικό δίκτυο εξώδικης επίλυσης καταναλωτικών

διαφορών. Εξετάζει επίσης τη σχέση µεταξύ των αρµοδίων επαφής
β) φροντίζει να µεταφραστούν στις άλλες επίσηµες γλώσ- του δικτύου και των αρµόδιων αρχών που προβλέπουν οι κοινοτι-

σες των θεσµικών οργάνων της Κοινότητας και τα κές ή διεθνείς πράξεις περί δικαστικής συνεργασίας σε αστικές και
εγκαθιστά στην ιστοσελίδα αποκλειστικής χρήσης του εµπορικές υποθέσεις.
δικτύου.

'Αρθρο 20

'Αρθρο 18 Εφαρµογή των βασικών στοιχείων του δικτύου

Το αργότερο την 1η Ιουνίου 2002, τα κράτη µέλη ανακοινώνουν
Ρόλος των αρµοδίων επαφής στα πλαίσια του συστήµατος στην Επιτροπή τις πληροφορίες που απαιτούνται από το άρθρο 2

πληροφόρησης του κοινού παράγραφος 5.

Οι αρµόδιοι επαφής διασφαλίζουν ότι: 'Αρθρο 21

1. οι κατάλληλες πληροφορίες που χρειάζονται για τη δηµιουρ- Ηµεροµηνία εφαρµογής
γία και λειτουργία του συστήµατος πληροφόρησης
παρέχονται στην Επιτροπή· Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται από την 1η ∆εκεµβρίου 2002,

εκτός των άρθρων 2 και 20 τα οποία εφαρµόζονται από την
2. οι πληροφορίες που υπάρχουν στο σύστηµα είναι ακριβείς· ηµεροµηνία της κοινοποίησης της απόφασης στα κράτη µέλη στα

οποία απευθύνεται.3. τα δεδοµένα ενηµέρωσης κοινοποιούνται πάραυτα στην
Επιτροπή µόλις µια πληροφορία πρέπει να τροποποιηθεί· Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη σύµφωνα µε τη

συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.4. τα δελτία πληροφοριών που αφορούν τα αντίστοιχα κράτη
µέλη τους καταρτίζονται προοδευτικά, σύµφωνα µε τις

Βρυξέλλες, 28 Μαΐου 2001.κατευθυντήριες γραµµές που αναφέρονται στο άρθρο 10
παράγραφος 1 στοιχείο ε)·

Για το Συµβούλιο
5. ρυθµίζεται στο κράτος µέλος τους η ευρύτερη δυνατή

Ο Πρόεδροςδιάδοση των δελτίων πληροφοριών που υπάρχουν στην
ιστοσελίδα για αποκλειστική χρήση του δικτύου. T. BODSTRÖM
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