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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
1.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

1.1.

Γενικό πλαίσιο

Το άρθρο 67 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει, στην παράγραφο 1,
ότι η Ένωση συγκροτεί χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, µε σεβασµό των
θεµελιωδών δικαιωµάτων και των διαφορετικών νοµικών συστηµάτων. Η παράγραφος 4 του
συγκεκριµένου άρθρου προβλέπει ότι η Ένωση διευκολύνει την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, ιδίως
µε την αρχή της αµοιβαίας αναγνώρισης των δικαστικών και εξώδικων αποφάσεων σε αστικές
υποθέσεις. Το άρθρο 81 της ίδιας συνθήκης αναφέρει ρητά µέτρα, µε τα οποία διασφαλίζεται «η
αµοιβαία αναγνώριση µεταξύ των κρατών µελών των δικαστικών και εξώδικων αποφάσεων και η
εκτέλεσή τους» καθώς και «η συµβατότητα των κανόνων που εφαρµόζονται στα κράτη µέλη όσον
αφορά την άρση των συγκρούσεων ως προς το εφαρµοστέο δίκαιο και τη δικαιοδοσία». Πολλές
νοµικές πράξεις έχουν ήδη θεσπιστεί µε τη συγκεκριµένη νοµική βάση, ιδιαίτερα ο κανονισµός
(ΕΚ) αριθ. 2201/2003, οι οποίες όµως δεν ενσωµατώνουν τις περιουσιακές σχέσεις των
καταχωρηµένων συντρόφων στο πεδίο εφαρµογής τους.
Το πρόγραµµα µέτρων για την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης των αποφάσεων
επί αστικών και εµπορικών υποθέσεων1, που εγκρίθηκε από το Συµβούλιο στις 30 Νοεµβρίου
2000, προέβλεπε ήδη την εκπόνηση πράξης για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την
εκτέλεση των αποφάσεων στον τοµέα των «περιουσιακών σχέσεων των συζύγων και των
περιουσιακών συνεπειών του χωρισµού των εκτός γάµου ζευγαριών». Το πρόγραµµα της Χάγης2,
που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της 4ης και 5ης Νοεµβρίου 2004, το οποίο
καθιέρωσε ως πρώτη προτεραιότητα την εφαρµογή του προγράµµατος αµοιβαίας αναγνώρισης του
2000, κάλεσε την Επιτροπή να συντάξει Πράσινη Βίβλο για τη «ρύθµιση της σύγκρουσης νόµων
όσον αφορά τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων, καθώς και το ζήτηµα της δικαιοδοσίας και της
αµοιβαίας αναγνώρισης» και τόνισε την ανάγκη θέσπισης, µέχρι το 2011, νοµικής πράξης στον
συγκεκριµένο τοµέα.
Το πρόγραµµα της Στοκχόλµης, που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στις 11 ∆εκεµβρίου
2009, αναφέρει επίσης ότι η αµοιβαία αναγνώριση πρέπει να επεκταθεί στις περιουσιακές σχέσεις
των συζύγων και στις περιουσιακές συνέπειες του χωρισµού ζευγαριών.
Στην «Έκθεση του 2010 για την ιθαγένεια της Ένωσης: άρση των εµποδίων στα δικαιώµατα των
πολιτών της ΕΕ»3, που εγκρίθηκε στις 27 Οκτωβρίου 2010, η Επιτροπή αναγνώρισε ότι η
αβεβαιότητα όσον αφορά τα δικαιώµατα ιδιοκτησίας των διεθνών ζευγαριών αποτελεί ένα από τα
κύρια εµπόδια που συνεχίζουν να συναντούν στην καθηµερινή ζωή τους οι πολίτες της ΕΕ όταν
ασκούν τα δικαιώµατά τους ως πολίτες της ΕΕ πέραν των εθνικών συνόρων. Στην εν λόγω έκθεση,
η Επιτροπή πρότεινε, ως εκ τούτου, ως µέσο αντιµετώπισης την έκδοση το 2011 πρότασης
νοµοθετικής πράξης που να παρέχει τη δυνατότητα στα διεθνή ζευγάρια (σύζυγοι ή
καταχωρηµένοι σύντροφοι) να γνωρίζουν ευκολότερα ποια δικαστήρια είναι αρµόδια και ποια
νοµοθεσία εφαρµόζεται στα ιδιοκτησιακά τους δικαιώµατα.
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1.2.

Αιτιολόγηση και στόχοι της πρότασης

Η αυξηµένη κινητικότητα των προσώπων εντός ενός χώρου χωρίς εσωτερικά σύνορα συνεπάγεται
σηµαντική αύξηση των ενώσεων διαφόρων µορφών µεταξύ υπηκόων διαφορετικών κρατών µελών
και την παρουσία αυτών των ζευγαριών σε ένα κράτος µέλος του οποίου δεν έχουν την ιθαγένεια,
που συχνά συνοδεύεται από την απόκτηση περιουσιακών αγαθών που βρίσκονται στο έδαφος
διαφόρων χωρών της Ένωσης. Μια µελέτη που πραγµατοποιήθηκε από την κοινοπραξία ASSERUCL4 το 2003 καταδεικνύει τη σηµασία του φαινοµένου των διεθνών ζευγαριών στο εσωτερικό
της Ένωσης και τις πρακτικές και νοµικές δυσκολίες τις οποίες αντιµετωπίζουν, τόσο κατά την
καθηµερινή διαχείριση των περιουσιακών αγαθών του ζεύγους όσο και κατά τη στιγµή της
διανοµής τους, που καθίσταται αναγκαία σε περίπτωση χωρισµού του ζεύγους ή θανάτου ενός εκ
των µελών του. Αν η πλέον τρέχουσα µορφή ζεύγους είναι ο γάµος, έχουν δηµιουργηθεί σε µεγάλη
έκταση νέες µορφές ζεύγους, µεταξύ των οποίων η καταχωρηµένη συµβίωση, η οποία αφορά την
ένωση δύο προσώπων τα οποία έχουν σταθερή σχέση επίσηµα καταχωρηµένη από δηµόσια αρχή.
Οι δυσκολίες που αντιµετωπίζουν τα ζευγάρια που έχουν καταχωρήσει τη σχέση τους συνδέονται
συχνά µε τη µεγάλη ανοµοιογένεια που παρατηρείται µεταξύ των εφαρµοστέων κανόνων, τόσο
ουσιαστικού όσο και ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, που διέπουν τις περιουσιακές σχέσεις αυτών των
ζευγαριών.
Λόγω των ιδιαιτεροτήτων της καταχωρηµένης συµβίωσης και του γάµου και των διαφορετικών
νοµικών συνεπειών αυτών των µορφών ένωσης, η Επιτροπή υποβάλλει δύο αυτοτελείς προτάσεις
κανονισµών: µία σχετικά µε τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρµοστέο δίκαιο και την αναγνώριση και
εκτέλεση αποφάσεων στον τοµέα των περιουσιακών σχέσεων των καταχωρηµένων συντρόφων και
µία σχετικά µε τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρµοστέο δίκαιο και την αναγνώριση και εκτέλεση
αποφάσεων στον τοµέα των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων.
Η παρούσα πρόταση αποσκοπεί κυρίως να διαµορφώσει ένα σαφές νοµικό πλαίσιο στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, που να καλύπτει τον καθορισµό της διεθνούς δικαιοδοσίας και το εφαρµοστέο
δίκαιο στις περιουσιακές σχέσεις των καταχωρηµένων συντρόφων, και να διευκολύνει την
κυκλοφορία των αποφάσεων και των δηµόσιων εγγράφων µεταξύ των κρατών µελών.
2.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ – ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Πριν από την κατάρτιση της παρούσας πρότασης, πραγµατοποιήθηκε ευρεία διαβούλευση µε τα
κράτη µέλη, τα υπόλοιπα θεσµικά όργανα και τους πολίτες. Μετά τη µελέτη του 2003, η Επιτροπή
δηµοσίευσε στις 17 Ιουλίου 2006 Πράσινη Βίβλο για τη ρύθµιση της σύγκρουσης νόµων όσον
αφορά τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων, καθώς και το ζήτηµα της διεθνούς δικαιοδοσίας και
της αµοιβαίας αναγνώρισης5, που έδωσε λαβή για την έναρξη ευρείας διαβούλευσης στο
συγκεκριµένο τοµέα. Συγκροτήθηκε από την Επιτροπή οµάδα εµπειρογνωµόνων, µε την επωνυµία
« PRM/III » για την εκπόνηση της πρότασης. Τα µέλη αυτής της οµάδας προέρχονταν από
διάφορα σχετικά επαγγέλµατα που αντιπροσώπευαν τις διάφορες ευρωπαϊκές νοµικές παραδόσεις
και συνεδρίασαν πέντε φορές µεταξύ 2008 και 2010. Η Επιτροπή διοργάνωσε επίσης, στις 28
Σεπτεµβρίου 2009, δηµόσια ακρόαση στο πλαίσιο της οποίας οι ανταλλαγές απόψεων µε εκατό
περίπου συµµετέχοντες επιβεβαίωσαν την ανάγκη να υπάρξει νοµική πράξη της Ένωσης στον
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συγκεκριµένο τοµέα που να καλύπτει κυρίως τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρµοστέο δίκαιο, την
αναγνώριση και την εκτέλεση των αποφάσεων. ∆ιοργανώθηκε επίσης συνεδρίαση µε τους
εθνικούς εµπειρογνώµονες, στις 23 Μαρτίου 2010, για να συζητηθούν τα κύρια σηµεία της υπό
προπαρασκευή πρότασης.
Τέλος, η Επιτροπή πραγµατοποίησε κοινή µελέτη επιπτώσεων για τις προτάσεις κανονισµών που
αφορούν αντίστοιχα τις περιουσιακές σχέσεις των καταχωρηµένων συντρόφων και τις
περιουσιακές σχέσεις των συζύγων. Η µελέτη αυτή επισυνάπτεται στην παρούσα πρόταση.
3.

ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

3.1.

Νοµική βάση

Νοµική βάση της παρούσας πρότασης είναι το άρθρο 81 παράγραφος 3 της συνθήκης για τη
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε το οποίο αναγνωρίζεται στο Συµβούλιο η αρµοδιότητα να
θεσπίζει, κατόπιν διαβούλευσης µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, µέτρα για θέµατα οικογενειακού
δικαίου τα οποία έχουν διασυνοριακές επιπτώσεις.
Όπως ισχύει και για τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων, οι περιουσιακές σχέσεις που
υφίστανται µεταξύ συντρόφων αφενός, και µεταξύ συντρόφων και τρίτων αφετέρου, εξαρτώνται
από την προηγούµενη ύπαρξη σχέσης καταχωρηµένης συµβίωσης. Πράγµατι, οι περιουσιακές
σχέσεις των καταχωρηµένων συντρόφων δηµιουργούνται µε την καταχώρηση της συµβίωσής
τους- όπως αντίστοιχα οι περιουσιακές σχέσεις των συζύγων δηµιουργούνται µε τον γάµο- και
παύουν να υπάρχουν µε τη διάλυση της σχέσης. Με την καταχώρηση της συµβίωσής τους ενώπιον
δηµόσιας αρχής, οι σύντροφοι δηµιουργούν µεταξύ τους σταθερές και νοµικώς αναγνωρισµένες
σχέσεις. Εξάλλου, τα περισσότερα κράτη µέλη που προβλέπουν στη νοµοθεσία τους κανόνες
εφαρµοστέους στη σχέση συµβίωσης εξοµοιώνουν αυτόν το θεσµό, στο µέτρο του δυνατού, µε τον
θεσµό του γάµου.
Στόχος της παρούσας πρότασης είναι να θεσπίσει ένα πλήρες σύνολο κανόνων ιδιωτικού διεθνούς
δικαίου που να διέπουν τις περιουσιακές σχέσεις των καταχωρηµένων συντρόφων. Η πρόταση
αφορά, κατά συνέπεια, τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρµοστέο δίκαιο και την αναγνώριση και
εκτέλεση αποφάσεων στον τοµέα των περιουσιακών σχέσεων των καταχωρηµένων συντρόφων. Οι
κανόνες που περιλαµβάνονται στην πρόταση εφαρµόζονται αποκλειστικά στις καταστάσεις
διασυνοριακού χαρακτήρα. Ικανοποιείται τοιουτοτρόπως η αξίωση της διασυνοριακής επίπτωσης
που προβλέπεται στο άρθρο 81 παράγραφος 3 της συνθήκης.
3.2.

Αρχή της επικουρικότητας

Οι στόχοι της πρότασης µπορούν να επιτευχθούν µόνο µε τη θέσπιση κοινών κανόνων για τις
περιουσιακές σχέσεις των καταχωρηµένων συντρόφων, οι οποίοι πρέπει να είναι πανοµοιότυποι,
ούτως ώστε να διασφαλίζεται ασφάλεια δικαίου και προβλεψιµότητα για τους πολίτες. Ως εκ
τούτου, τυχόν µονοµερής δράση των κρατών µελών θα αντέβαινε στον συγκεκριµένο στόχο. ∆εν
υπάρχουν στον συγκεκριµένο τοµέα ισχύουσες διεθνείς συµβάσεις, εκτός από τη σύµβαση για την
αναγνώριση της καταχωρηµένης συµβίωσης, της 5ης Σεπτεµβρίου 2007, της «∆ιεθνούς επιτροπής
για την προσωπική κατάσταση». Όµως, αυτή η σύµβαση αφορά µόνον την αναγνώριση των
σχέσεων συµβίωσης και δεν έχει τεθεί σε ισχύ, µε αποτέλεσµα να µη φαίνεται ικανή να προσφέρει
τις αναµενόµενες λύσεις σε σχέση µε το εύρος των προβληµάτων που αναφέρονται στην παρούσα
πρόταση, τα οποία επισηµάνθηκαν τόσο στη µελέτη επιπτώσεων όσο και στο πλαίσιο της δηµόσιας
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διαβούλευσης. ∆εδοµένου του χαρακτήρα και της κλίµακας των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν
οι πολίτες, οι στόχοι µπορούν να επιτευχθούν µόνο στο επίπεδο της Ένωσης
3.3.

Αρχή της αναλογικότητας

Η πρόταση είναι σύµφωνη µε την αρχή της αναλογικότητας υπό την έννοια ότι περιορίζεται
αυστηρά σε αυτό που είναι αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων της. Η πρόταση δεν εναρµονίζει
το δίκαιο των κρατών µελών που διέπει τις περιουσιακές σχέσεις των καταχωρηµένων συντρόφων.
∆εν έχει επίσης συνέπειες όσον αφορά τη φορολόγηση της εκκαθάρισης των περιουσιακών
σχέσεων των καταχωρηµένων συντρόφων µε βάση τη νοµοθεσία των κρατών µελών. Η παρούσα
πρόταση δεν θα δηµιουργήσει οποιαδήποτε νέα οικονοµικά ή διοικητικά βάρη για τους πολίτες και
συνεπάγεται πολύ περιορισµένο πρόσθετο βάρος για τις οικείες εθνικές αρχές.
3.4.

Επίπτωση στα θεµελιώδη δικαιώµατα

Σύµφωνα µε τη στρατηγική της Ένωσης για την αποτελεσµατική εφαρµογή του Χάρτη των
Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση6, η Επιτροπή επαλήθευσε ότι η πρόταση
σέβεται τα δικαιώµατα που περιλαµβάνονται στον Χάρτη.
∆εν θίγει το δικαίωµα στον σεβασµό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής και το δικαίωµα γάµου
και ίδρυσης οικογένειας που προβλέπονται αντίστοιχα στα άρθρα 7 και 9 του Χάρτη.
Το δικαίωµα ιδιοκτησίας, που προβλέπεται στο άρθρο 17 του Χάρτη, ενισχύεται. Η
προβλεψιµότητα ως προς το εφαρµοστέο δίκαιο στο σύνολο των περιουσιακών αγαθών του
ζεύγους θα δώσει πράγµατι στους καταχωρηµένους συντρόφους τη δυνατότητα
αποτελεσµατικότερης απόλαυσης του δικαιώµατός τους στην ιδιοκτησία.
Η Επιτροπή επαλήθευσε επίσης ότι λαµβάνεται υπόψη το άρθρο 21 για την απαγόρευση
διακρίσεων.
Τέλος, οι προτεινόµενες διατάξεις βελτιώνουν την πρόσβαση στη δικαιοσύνη στην Ένωση για τους
πολίτες και, ιδιαίτερα, για τα ζευγάρια που συνδέονται µε σχέση καταχωρηµένης συµβίωσης.
∆ιευκολύνουν την εφαρµογή του άρθρου 47 του Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων, που
κατοχυρώνει το δικαίωµα πραγµατικής προσφυγής και αµερόληπτου δικαστηρίου. Με τη θέσπιση
αντικειµενικών κριτηρίων για τον προσδιορισµό του αρµόδιου δικαστηρίου, αποφεύγονται οι
παράλληλες διαδικασίες καθώς και οι εσπευσµένες προσφυγές στα δικαστήρια εκ µέρους του πιο
ενεργού διαδίκου.
3.5.

Επιλογή του µέσου

Η ασφάλεια δικαίου και η προβλεψιµότητα µπορούν να επιτευχθούν µόνο µέσω σαφών και
ενιαίων κανόνων και, για τον λόγο αυτό, είναι επιβεβληµένη η έκδοση κανονισµού. Οι
προτεινόµενοι κανόνες όσον αφορά τη διεθνή δικαιοδοσία και το εφαρµοστέο δίκαιο είναι
επακριβείς και λεπτοµερείς και δεν απαιτούν µεταφορά στο εθνικό δίκαιο. Οι στόχοι της
ασφάλειας δικαίου και της προβλεψιµότητας θα ετίθεντο υπό αµφισβήτηση αν τα κράτη µέλη
διέθεταν περιθώριο αξιολόγησης κατά την εφαρµογή των κανόνων.
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4.

∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ

4.1.

∆ηµοσιονοµικές επιπτώσεις

Η πρόταση δεν θα έχει επιπτώσεις στον προϋπολογισµό της Ένωσης.
4.2.

Απλούστευση

Η εναρµόνιση των κανόνων διεθνούς δικαιοδοσίας θα απλουστεύσει σηµαντικά τις διαδικασίες
παρέχοντας τη δυνατότητα προσδιορισµού, βάσει κοινών κανόνων, του δικαστηρίου που έχει
δικαιοδοσία να αποφανθεί σε υπόθεση σχετική µε τις περιουσιακές σχέσεις των καταχωρηµένων
συντρόφων. Η επέκταση της δικαιοδοσίας των δικαστηρίων που επιλαµβάνονται διαδικασίας
κληρονοµικής διαδοχής λόγω θανάτου ενός εκ των συντρόφων, κατ’ εφαρµογή µελλοντικής
πράξης της Ένωσης, ή διαδικασίας χωρισµού των συντρόφων στις συνδεόµενες διαδικασίες που
αφορούν το καθεστώς που διέπει τις περιουσιακές σχέσεις των καταχωρηµένων συντρόφων, θα
δώσει στους πολίτες τη δυνατότητα να εξετάζεται από το ίδιο δικαστήριο το σύνολο των
ζητηµάτων που αφορούν την κατάστασή τους
Η εναρµόνιση των κανόνων ιδιωτικού διεθνούς δικαίου θα απλουστεύσει σηµαντικά τις
διαδικασίες καθορίζοντας το εφαρµοστέο δίκαιο.
Τέλος, οι προτεινόµενοι κανόνες σχετικά µε την αναγνώριση και εκτέλεση των δικαστικών
αποφάσεων θα διευκολύνουν την κυκλοφορία τους µεταξύ κρατών µελών.
4.3.

Συνοχή µε τις υπόλοιπες πολιτικές της Ένωσης

Η παρούσα πρόταση εγγράφεται στο πλαίσιο του εγχειρήµατος της Επιτροπής να εξαλείψει τα
εµπόδια που αντιµετωπίζουν οι πολίτες της Ένωσης στην καθηµερινότητά τους, όταν ασκούν τα
δικαιώµατα που τους αναγνωρίζει η ΕΕ, όπως αναφέρεται στην προαναφερόµενη έκθεση του 2010
για την ιθαγένεια της Ένωσης.
5.

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

5.1.

Κεφάλαιο I: Πεδίο εφαρµογής και ορισµοί

Άρθρο 1
Τα προσωπικά είδη των καταχωρηµένων συντρόφων αποκλείονται ρητά από το πεδίο εφαρµογής
του παρόντος κανονισµού, στο οποίο υπάγονται αποκλειστικά οι περιουσιακές σχέσεις τους. Αυτές
οι περιουσιακές σχέσεις καλύπτουν ταυτόχρονα τα ζητήµατα που αφορούν την καθηµερινή
διαχείριση των περιουσιακών αγαθών των συντρόφων, καθώς και εκείνα που συνδέονται µε την
εκκαθάρισή τους λόγω χωρισµού του ζεύγους ή θανάτου ενός εκ των µελών του.
Κρίθηκε προτιµητέο, όσον αφορά τον προσδιορισµό των τοµέων που καλύπτονται από τη
µελλοντική πράξη, να καταρτιστεί εξαντλητικός κατάλογος των θεµάτων που αποκλείονται από
τον κανονισµό. Τοιουτοτρόπως, τα ζητήµατα που καλύπτονται ήδη από τους ισχύοντες
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κανονισµούς της Ένωσης, όπως οι υποχρεώσεις διατροφής7, κυρίως µεταξύ συντρόφων, και τα
ζητήµατα που αφορούν την ισχύ και τα αποτελέσµατα των εκ χαριστικής αιτίας πράξεων
µεταβίβασης8, θα αποκλείονται µεταξύ άλλων από το πεδίο εφαρµογής του κανονισµού. Τα
ζητήµατα που υπάγονται στο κληρονοµικό δίκαιο αποκλείονται επίσης από το πεδίο εφαρµογής
του κανονισµού.
Ο κανονισµός δεν επηρεάζει τον χαρακτήρα των εµπράγµατων δικαιωµάτων επί περιουσιακών
αγαθών, τον χαρακτηρισµό περιουσιακών αγαθών και δικαιωµάτων και τον προσδιορισµό των
προνοµίων του δικαιούχου αυτών των δικαιωµάτων. Η δηµοσιότητα των εµπράγµατων
δικαιωµάτων, κυρίως η λειτουργία του κτηµατολογίου και τα αποτελέσµατα καταχώρησης ή
απουσίας καταχώρησης σε αυτό, αποκλείονται επίσης από το πεδίο εφαρµογής του κανονισµού.
Άρθρο 2
Με στόχο τη συνοχή και προκειµένου να διευκολυνθεί η κατανόησή τους και η οµοιόµορφη
εφαρµογή τους, ορισµένοι ορισµοί των εννοιών που εµφανίζονται στον παρόντα κανονισµό είναι
κοινοί µε άλλες ήδη ισχύουσες ή υπό διαπραγµάτευση νοµικές πράξεις της Ένωσης.
Οι περιουσιακές σχέσεις των καταχωρηµένων συντρόφων, οι οποίες είναι το αποκλειστικό
αντικείµενο του παρόντος κανονισµού, ορίζονται κατά τρόπο ειδικό, µε αποτέλεσµα να
περιορίζονται στις υφιστάµενες περιουσιακές σχέσεις µεταξύ των συντρόφων και µεταξύ των
συντρόφων και τρίτων, οι οποίες σχέσεις είναι απόρροια της επισηµοποιηθείσας µέσω της
καταχώρησης της συµβίωσης σχέσης.
Εξάλλου, ο προτεινόµενος ορισµός της έννοιας του «δικαστηρίου» έχει διατυπωθεί κατά τρόπον
ώστε να περιλαµβάνει τις αρχές και τα πρόσωπα που ασκούν τα καθήκοντά τους µε γενική ή ειδική
µεταβίβαση αρµοδιοτήτων εκ µέρους δικαστηρίου και να επιτρέπει να εξοµοιώνονται µε
δικαστικές αποφάσεις οι εκδιδόµενες από αυτές τις αρχές πράξεις, όσον αφορά τον τρόπο
αναγνώρισης και εκτέλεσης τους σε κάποιο άλλο κράτος µέλος από εκείνο στο οποίο εκδόθηκαν.
5.2.

Κεφάλαιο II: ∆ιεθνής δικαιοδοσία

Οι δικαστικές διαδικασίες σχετικά µε τις περιουσιακές σχέσεις των καταχωρηµένων συντρόφων
αφορούν συχνά την εκκαθάρισή τους η οποία προκαλείται λόγω της λήξης του ζωής του ζεύγους,
εξαιτίας θανάτου ενός εξ αυτών ή χωρισµού των συντρόφων.
Ο επιδιωκόµενος στόχος από τον παρόντα κανονισµό είναι κυρίως να επιτρέψει να εξετάζονται οι
διάφορες συνδεδεµένες διαδικασίες που αφορούν τους πολίτες από τα δικαστήρια του ίδιου
κράτους µέλους. Για να επιτευχθεί αυτό, ο κανονισµός εξασφαλίζει την αντιστοιχία των κανόνων
καθορισµού της διεθνούς δικαιοδοσίας των δικαστηρίων που καλούνται να αποφανθούν για τα
περιουσιακά ζητήµατα των ζευγαριών µε τους κανόνες που ήδη ισχύουν ή προβλέπονται στις
άλλες ευρωπαϊκές πράξεις.
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∆ιέπονται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 4/2009 (ΕΕ L 7 της 10.1.2009, σ. 1).
∆ιέπονται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 593/2008 (ΕΕ L 177 της 4.7.2008, σ. 6).
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Άρθρο 3
Τοιουτοτρόπως, τα δικαστήρια ενός κράτους µέλους που είναι κατά τόπον αρµόδια να εκδικάσουν
την εκκαθάριση της κληρονοµιάς ενός εκ των συντρόφων λόγω του θανάτου του, σύµφωνα µε
τους κανόνες που προβλέπονται από τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. …/…[του Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου σχετικά µε τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρµοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση
αποφάσεων και δηµοσίων εγγράφων στον τοµέα της κληρονοµικής διαδοχής και την καθιέρωση
ευρωπαϊκού κληρονοµητηρίου], επεκτείνει τη δικαιοδοσία του στην εκκαθάριση των περιουσιακών
σχέσεων των καταχωρηµένων συντρόφων λόγω αυτής της κληρονοµικής διαδοχής.
Εντούτοις, τα δικαστήρια του εν λόγω κράτους µέλους θα έχουν τη δυνατότητα να απορρίψουν
αυτή την παρέκταση αρµοδιότητας αν η εγχώρια νοµοθεσία του συγκεκριµένου κράτους δεν
προβλέπει τον θεσµό της καταχωρηµένης συµβίωσης.
Άρθρο 4
Αντιστοίχως, και προκειµένου σε περίπτωση χωρισµού των συντρόφων να µπορεί το επιληφθέν
δικαστήριο ενός κράτους µέλους να κρίνει το σύνολο των ζητηµάτων που προκύπτουν από τον
χωρισµό χωρίς να είναι αναγκασµένοι οι σύντροφοι να ασκήσουν πλήθος αγωγών σε πολλά
διαφορετικά κράτη, η αρµοδιότητα του δικαστηρίου ενός κράτους µέλους το οποίο καλείται να
ασχοληθεί µε τη λύση ή την ακύρωση µιας σχέσης καταχωρηµένης συµβίωσης θα µπορεί, µε τη
συναίνεση των συντρόφων, να επεκτείνεται στα ζητήµατα που σχετίζονται µε τις περιουσιακές
σχέσεις των καταχωρηµένων συντρόφων και προκαλούνται από τη λύση ή την ακύρωση της
σχέσης καταχωρηµένης συµβίωσης.
Άρθρο 5
Ο παρών κανονισµός προβλέπει εξάλλου δικούς του κανόνες διεθνούς δικαιοδοσίας που
εφαρµόζονται στις άλλες περιπτώσεις, και κυρίως εκτός κάθε διαδικασίας κληρονοµικής διαδοχής
ή χωρισµού του ζεύγους. Ένας κατάλογος συνδετικών στοιχείων που απαριθµούνται ιεραρχικά
επιτρέπει να καθοριστεί το κράτος µέλος τα δικαστήρια του οποίου είναι αρµόδια να ασχοληθούν
µε αυτές τις διαδικασίες που αφορούν τις περιουσιακές σχέσεις των καταχωρηµένων συντρόφων.
Τα προτεινόµενα κριτήρια είναι κυρίως η κοινή συνήθης διαµονή των συντρόφων, η τελευταία
κοινή συνήθης διαµονή εφόσον ένας εκ των συντρόφων συνεχίζει να διαµένει εκεί και η συνήθης
διαµονή του εναγοµένου. Σε περίπτωση που, όπως στα άρθρα 3 και 4, τα δικαστήρια του κράτους
µέλους που έχει προσδιορισθεί κατ’ εφαρµογή των κριτηρίων που απαριθµούνται πιο πάνω
δύνανται να κηρύξουν εαυτά αναρµόδια σε περίπτωση που η εγχώρια νοµοθεσία του εν λόγω
κράτους δεν προβλέπει τον θεσµό της καταχωρηµένης συµβίωσης, το άρθρο 5 προβλέπει ως
τελευταίο κριτήριο τη δικαιοδοσία του κράτους µέλους όπου έγινε η καταχώρηση της συµβίωσης.
Άρθρο 6
Αυτό το άρθρο επιτρέπει, όταν δεν θεµελιώνεται η δικαιοδοσία κανενός κράτους µέλους κατ’
εφαρµογή των προηγούµενων άρθρων, να προσδιορίζεται το κράτος µέλος τα δικαστήρια του
οποίου θα µπορούν, κατ’ εξαίρεση, να ασχολούνται µε τη συγκεκριµένη διαδικασία. Αυτός ο
κανόνας κατοχυρώνει την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για τους συντρόφους και τους τρίτους
ενδιαφεροµένους, όταν ένα ή περισσότερα περιουσιακά αγαθά ενός εκ των συντρόφων ή
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αµφοτέρων βρίσκονται στο έδαφος αυτού του κράτους µέλους, όπως επίσης όταν οι δύο σύντροφοι
έχουν την κοινή ιθαγένεια αυτού του κράτους µέλους.
5.3.

Κεφάλαιο III: Εφαρµοστέο δίκαιο

Άρθρο 15
Οι διαφορές που υφίστανται µεταξύ των εθνικών νοµοθεσιών των κρατών µελών που προβλέπουν
τον θεσµό της καταχωρηµένης συµβίωσης υπαγορεύουν την αρχή η οποία προκρίνεται στον
παρόντα κανονισµό, δηλαδή την εφαρµογή στις περιουσιακές σχέσεις των καταχωρηµένων
συντρόφων του δικαίου του κράτους καταχώρησης. Η αρχή αυτή φαίνεται συµβατή µε τις νοµικές
διατάξεις των κρατών µελών σχετικά µε την καταχωρηµένη συµβίωση, οι οποίες προβλέπουν τη
γενικευµένη εφαρµογή του δικαίου του κράτους καταχώρησης και δεν προβλέπουν την ευχέρεια
των συντρόφων να επιλέξουν άλλο δίκαιο πλην του δικαίου του κράτους καταχώρησης, µολονότι
τους αναγνωρίζεται η δυνατότητα να συνάπτουν συµβάσεις µεταξύ τους.
Η επιβεβαίωση της εν λόγω αρχής συνεπάγεται στην πράξη την υπαγωγή στο ίδιο εφαρµοστέο
δίκαιο του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων του ζευγαριού τα οποία υπόκεινται στις
περιουσιακές σχέσεις των καταχωρηµένων συντρόφων, ανεξαρτήτως του είδους τους και του
τόπου στον οποίον βρίσκονται.
Άρθρο 16
Ο κανόνας σύγκρουσης νόµων που θεµελιώνεται από το προηγούµενο άρθρο εφαρµόζεται σε όλες
τις µορφές καταχωρηµένης συµβίωσης, ανεξάρτητα από το κράτος στο οποίο συνάφθηκαν, και όχι
µόνον στις καταχωρηµένες σχέσεις συµβίωσης που συνάπτονται σε ένα κράτος µέλος.
Άρθρο 17
Για να ληφθούν υπόψη οι κανόνες εφαρµογής που είναι απαραίτητοι σε κάθε κράτος µέλος και,
κυρίως, εκείνοι που αφορούν την προστασία της οικογενειακής στέγης, η συγκεκριµένη διάταξη
επιτρέπει σε ένα κράτος µέλος να θέτει κατά µέρος την εφαρµογή αλλοδαπού δικαίου προς όφελος
του δικού του δικαίου. Τοιουτοτρόπως, για να κατοχυρωθεί η προστασία της οικογενειακής
στέγης, ένα κράτος µέλος στην επικράτεια του οποίου βρίσκεται η συγκεκριµένη στέγη θα µπορεί
να επιβάλλει τους δικούς του κανόνες προστασίας της οικογενειακής στέγης. Κατ’ εξαίρεση, το
συγκεκριµένο κράτος µπορεί να εφαρµόζει «κατά προτίµηση» το δικό του δίκαιο σε κάθε πρόσωπο
που ζει στην επικράτειά του αντί των διατάξεων της σύµβασης καταχωρηµένης συµβίωσης του
συγκεκριµένου προσώπου που έχει συναφθεί σε κάποιο άλλο κράτος µέλος.
5.4.

Κεφάλαιο IV: Αναγνώριση, εκτελεστότητα και εκτέλεση

Η πρόταση προβλέπει την ελεύθερη κυκλοφορία των αποφάσεων, των δηµοσίων εγγράφων και
των δικαστικών συµβιβασµών στον τοµέα των περιουσιακών σχέσεων των καταχωρηµένων
συντρόφων. Επιτυγχάνει τοιουτοτρόπως την αµοιβαία αναγνώριση, βάσει της αµοιβαίας
εµπιστοσύνης που απορρέει από την ολοκλήρωση των κρατών µελών στους κόλπους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Αυτή η ελεύθερη κυκλοφορία συγκεκριµενοποιείται σε µια οµοιόµορφη διαδικασία για την
αναγνώριση και την εκτέλεση των αποφάσεων, δηµοσίων εγγράφων και δικαστικών συµβιβασµών
που προέρχονται από κάποιο άλλο κράτος µέλος. Αυτή η διαδικασία αντικαθιστά τις εθνικές
διαδικασίες που ισχύουν τώρα στα διάφορα κράτη µέλη. Οι λόγοι µη αναγνώρισης ή άρνησης
εκτέλεσης εναρµονίζονται επίσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο και έχουν µειωθεί στο ελάχιστο
απαραίτητο. Αντικαθιστούν τους διάφορους και συχνά πιο εκτεταµένους λόγους που υπάρχουν
τώρα σε εθνικό επίπεδο.
Αποφάσεις
Οι προτεινόµενοι κανόνες σχετικά µε την αναγνώριση και την εκτέλεση των αποφάσεων
ευθυγραµµίζονται µε τους προτεινόµενους στον τοµέα της κληρονοµικής διαδοχής.
Περιλαµβάνουν τοιουτοτρόπως παραποµπή στη διαδικασία κήρυξης της εκτελεστότητας που
ισχύει στον τοµέα των αστικών και εµπορικών υποθέσεων. Κατά συνέπεια, κάθε απόφαση ενός
κράτους µέλους αναγνωρίζεται στα άλλα κράτη µέλη, χωρίς ιδιαίτερη διαδικασία. Προκειµένου να
επιτύχει την εκτέλεσή της, ο αιτών θα πρέπει να κινήσει ενιαία διαδικασία στο κράτος εκτέλεσης,
η οποία θα του δώσει τη δυνατότητα να επιτύχει την κήρυξη της εκτελεστότητας. Η διαδικασία
είναι µονοµερής και περιορίζεται σε ένα πρώτο στάδιο σε έλεγχο των εγγράφων. Μόνο σε
µεταγενέστερο στάδιο, σε περίπτωση εναντίωσης του εναγοµένου, ο δικαστής προβαίνει σε
εξέταση των πιθανών λόγων άρνησης. Αυτοί οι λόγοι εξασφαλίζουν τη δέουσα προστασία των
δικαιωµάτων των εναγοµένων
Αυτοί οι κανόνες αντιπροσωπεύουν σηµαντική πρόοδο στο συγκεκριµένο τοµέα σε σχέση µε την
ισχύουσα κατάσταση. Πράγµατι, η αναγνώριση και η εκτέλεση των αποφάσεων διέπεται, σήµερα,
από το εθνικό δίκαιο των κρατών µελών ή από διµερείς συµφωνίες που έχουν συναφθεί µεταξύ
ορισµένων κρατών µελών. Οι ακολουθητέες διαδικασίες διαφέρουν τοιουτοτρόπως ανάλογα µε τα
ενδιαφερόµενα κράτη µέλη, ενώ το ίδιο ισχύει για τα απαιτούµενα για την κήρυξη εκτελεστότητας
έγγραφα και για τους λόγους για τους οποίους απορρίπτεται η εκτέλεση των αλλοδαπών
αποφάσεων.
Όπως διευκρινίστηκε ανωτέρω, ο παρών κανονισµός αποτελεί ένα πρώτο µέτρο που λαµβάνεται
στον τοµέα των περιουσιακών σχέσεων των καταχωρηµένων συντρόφων και αφορά το
οικογενειακό δίκαιο (βλέπε το σηµείο 3.1). ∆εδοµένου αυτού του ειδικού πλαισίου, η ελεύθερη
κυκλοφορία των αποφάσεων υπόκειται στη διαδικασία κήρυξης της εκτελεστότητας, όπως αυτή
προβλέπεται σήµερα στον ισχύοντα κανονισµό Βρυξέλλες I 9.
Εντούτοις, η κατάργηση των ενδιάµεσων διαδικασιών (κήρυξη εκτελεστότητας), όπως και σε
άλλους τοµείς, θα µπορούσε να προβλεφθεί σε µεταγενέστερο στάδιο, µετά από αξιολόγηση των
κανόνων που περιλαµβάνονται στον παρόντα κανονισµό και την ανάπτυξη της δικαστικής
συνεργασίας στον τοµέα των περιουσιακών σχέσεων των καταχωρηµένων συντρόφων.
Οι πράξεις που καταρτίζονται από τις αρχές που ασκούν την εξουσία τους κατ’ εξουσιοδότηση ή
ανάθεση, σύµφωνα µε τον ορισµό του δικαστηρίου που προβλέπεται στο άρθρο 2 του παρόντος
κανονισµού, θα εξοµοιωθούν µε αποφάσεις και θα καλύπτονται τοιουτοτρόπως από τις διατάξεις
αναγνώρισης και εκτέλεσης που προβλέπονται από το συγκεκριµένο κεφάλαιο.
∆ηµόσια έγγραφα
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Ενόψει της πρακτικής σηµασίας των δηµοσίων εγγράφων όσον αφορά τις περιουσιακές σχέσεις
των καταχωρηµένων συντρόφων και µε σκοπό να εξασφαλιστεί η συνοχή αυτού του κανονισµού
µε τις άλλες νοµικές πράξεις της Ένωσης, ο παρών κανονισµός πρέπει να εξασφαλίζει την
αναγνώρισή τους προκειµένου να δοθεί η δυνατότητα ελεύθερης κυκλοφορίας τους.
Η αναγνώριση των δηµοσίων εγγράφων σηµαίνει ότι αυτά απολαύουν της ίδιας αποδεικτικής
ισχύος ως προς το περιεχόµενο του καταχωρηµένου εγγράφου και τα πραγµατικά περιστατικά που
περιλαµβάνονται σε αυτό και του ίδιου τεκµηρίου γνησιότητας και εκτελεστού χαρακτήρα όπως
και στη χώρα προέλευσης.
5.5.

Κεφάλαιο V: Αποτελέσµατα έναντι τρίτων

Οι συγκεκριµένες διατάξεις σχεδιάστηκαν για να συµβιβάσουν την ασφάλεια δικαίου των
συντρόφων όσον αφορά τις σχέσεις τους µε τρίτους και την προστασία των τρίτων ενόψει της
εφαρµογής ενός κανόνα τον οποίο δεν θα µπορούσαν να γνωρίζουν ή να προβλέψουν.
Τοιουτοτρόπως, αφήνεται η διακριτική ευχέρεια στα κράτη µέλη να προβλέπουν, για τις πράξεις
που συνάπτονται µεταξύ ενός συντρόφου και ενός τρίτου που διαµένει στην επικράτειά τους, ότι ο
σύντροφος δεν θα µπορεί να επικαλεστεί κανόνες που διέπουν τις περιουσιακές σχέσεις των
καταχωρηµένων συντρόφων παρά µόνο εφόσον αυτοί έχουν δηµοσιευθεί στο κράτος αυτό ή
εφόσον ο τρίτος έχει ενηµερωθεί ή όφειλε να έχει ενηµερωθεί.

EL
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2011/xxxx (CNS)
Πρόταση
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
σχετικά µε τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρµοστέο δίκαιο και την αναγνώριση και εκτέλεση
αποφάσεων στον τοµέα των περιουσιακών σχέσεων των καταχωρηµένων συντρόφων

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 81
παράγραφος 3,
Έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής,
Έχοντας υπόψη τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου10,
Έχοντας υπόψη τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής11,
Έχοντας υπόψη τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών12,
Αποφασίζοντας σύµφωνα µε ειδική νοµοθετική διαδικασία,
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 την προοδευτική καθιέρωση ενός τέτοιου χώρου, η Ένωση
πρέπει να θεσπίσει µέτρα σχετικά µε τη δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις που
έχουν διασυνοριακές επιπτώσεις.

(2)

Κατά τη σύνοδό του στο Τάµπερε στις 15 και 16 Οκτωβρίου 1999, το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο ενέκρινε την αρχή της αµοιβαίας αναγνώρισης των δικαστικών και άλλων
αποφάσεων οργάνων της δικαστικής εξουσίας ως ακρογωνιαίο λίθο της δικαστικής
συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις, και κάλεσε το Συµβούλιο και την Επιτροπή να
υιοθετήσουν πρόγραµµα µέτρων για την υλοποίηση της εν λόγω αρχής.

(3)

Στις 30 Νοεµβρίου 2000, το Συµβούλιο εξέδωσε το σχέδιο προγράµµατος µέτρων για την
εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης των αποφάσεων επί αστικών και
εµπορικών υποθέσεων13. Το πρόγραµµα περιγράφει τα µέτρα σχετικά µε την εναρµόνιση

10
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των κανόνων περί σύγκρουσης νόµων τα οποία έχουν σκοπό να διευκολύνουν την αµοιβαία
αναγνώριση των αποφάσεων. Προβλέπει τη θέσπιση µίας ή περισσοτέρων πράξεων σχετικά
µε την αµοιβαία αναγνώριση στον τοµέα των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων και των
περιουσιακών συνεπειών του χωρισµού των µη έγγαµων ζευγαριών.
(4)

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, που συνήλθε στις Βρυξέλλες στις 4 και 5 Νοεµβρίου 2004,
θέσπισε νέο πρόγραµµα, µε τίτλο «Το πρόγραµµα της Χάγης: ενίσχυση της ελευθερίας, της
ασφάλειας και της δικαιοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση»14. Στο συγκεκριµένο πρόγραµµα,
το Συµβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να υποβάλει Πράσινη Βίβλο για τη ρύθµιση της
σύγκρουσης νόµων όσον αφορά τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων, καθώς και του
ζητήµατος της διεθνούς δικαιοδοσίας και της αµοιβαίας αναγνώρισης. Το συγκεκριµένο
πρόγραµµα τονίζει την ανάγκη να θεσπισθεί, µέχρι το 2011, πράξη στον συγκεκριµένο
τοµέα.

(5)

Η Επιτροπή εξέδωσε, στις 17 Ιουλίου 2006, Πράσινη Βίβλο15 για τη ρύθµιση της
σύγκρουσης νόµων όσον αφορά τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων,
συµπεριλαµβανοµένου του ζητήµατος της διεθνούς δικαιοδοσίας και της αµοιβαίας
αναγνώρισης. Αυτή η Πράσινη Βίβλος έδωσε λαβή για την έναρξη ευρείας διαβούλευσης
σχετικά µε τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν, σε ευρωπαϊκό πλαίσιο, τα ζευγάρια κατά την
εκκαθάριση της κοινής περιουσίας και µε τα νοµικά µέσα που διαθέτουν για την επίλυση
αυτών των προβληµάτων. Στην Πράσινη Βίβλο εξετάζονταν επίσης όλα τα ζητήµατα
ιδιωτικού διεθνούς δικαίου µε τα οποία έρχονται αντιµέτωπα τα ζευγάρια που συνδέονται
µε άλλου είδους σχέσεις πλην του γάµου, π.χ. τα ζευγάρια που έχουν συνάψει σχέση
καταχωρηµένης συµβίωσης, καθώς και τα ειδικά ζητήµατα που αντιµετωπίζουν αυτά τα
ζευγάρια.

(6)

Το πρόγραµµα της Στοκχόλµης του 200916, το οποίο καθορίζει το πρόγραµµα εργασίας της
Επιτροπής για τα έτη 2010 έως 2014, αναφέρει επίσης ότι η αµοιβαία αναγνώριση θα
πρέπει µεταξύ άλλων να επεκταθεί στις περιουσιακές συνέπειες του χωρισµού των
ζευγαριών.

(7)

Στην « Έκθεση του 2010 για την ιθαγένεια της Ένωσης: άρση των εµποδίων στα
δικαιώµατα των πολιτών της Ένωσης»17, η οποία εκδόθηκε στις 27 Οκτωβρίου 2010, η
Επιτροπή ανακοίνωσε την υποβολή νοµοθετικής πρότασης η οποία θα επιτρέπει την
κατάργηση των εµποδίων στην ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων και κυρίως την
υπέρβαση των δυσκολιών που αντιµετωπίζουν τα ζευγάρια κατά τη διαχείριση της
περιουσίας τους ή τη διανοµή της.

(8)

Οι ιδιαιτερότητες που χαρακτηρίζουν τις δύο µορφές συµβίωσης, δηλαδή τον γάµο και την
καταχωρηµένη συµβίωση, και οι διαφορές που συνεπάγονται για τις αρχές στις οποίες
αυτές υπόκεινται υπαγορεύουν τον διαχωρισµό σε δύο αυτοτελείς νοµικές πράξεις των
διατάξεων οι οποίες προορίζονται να διέπουν τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων και
εκείνων που θα διέπουν τις περιουσιακές σχέσεις των καταχωρηµένων συντρόφων, οι
οποίες και αποτελούν αντικείµενο του παρόντος κανονισµού.

14
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(9)

Η αντιµετώπιση των επίσηµων µορφών συµβίωσης, πέραν του γάµου, διαφέρει στη
νοµοθεσία των κρατών µελών, και επιβάλλεται να γίνει διάκριση µεταξύ των ζευγαριών
των οποίων η συµβίωση έχει επισηµοποιηθεί µε την καταχώρησή της ενώπιον δηµόσιας
αρχής και των ζευγαριών που συζούν σε ανεπίσηµη ελεύθερη ένωση. Καίτοι σε ορισµένα
κράτη µέλη υπάρχουν νοµοθετικές ρυθµίσεις για τα ζευγάρια αυτής της τελευταίας
κατηγορίας, πρέπει να γίνεται διαχωρισµός τους από τις σχέσεις καταχωρηµένης
συµβίωσης, των οποίων ο επίσηµος χαρακτήρας επιτρέπει τη συνεκτίµηση των
ιδιαιτεροτήτων τους και τον καθορισµό των κανόνων που τις διέπουν, στο πλαίσιο νοµικής
πράξης της Ένωσης. Για να διευκολυνθεί η απρόσκοπτη λειτουργία της εσωτερικής
αγοράς, ενδείκνυται να εξαλειφθούν τα εµπόδια για την ελεύθερη κυκλοφορία των
προσώπων που έχουν καταχωρήσει τη µεταξύ τους συµβίωση, ιδίως δε οι δυσκολίες που τα
ζευγάρια αυτά συναντούν κατά τη διαχείριση των περιουσιακών τους στοιχείων ή τον
χωρισµό τους. Επίσης, για να επιτευχθούν οι ανωτέρω στόχοι, ο παρών κανονισµός
συνενώνει σε ενιαία νοµική πράξη τις διατάξεις σχετικά µε τη διεθνή δικαιοδοσία, το
εφαρµοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και την εκτέλεση των αποφάσεων και των δηµόσιων
εγγράφων, καθώς και την αντιταξιµότητα έναντι τρίτων των περιουσιακών σχέσεων των
καταχωρηµένων συντρόφων.

(10)

Ο παρών κανονισµός αφορά τα ζητήµατα που έχουν σχέση µε τις περιουσιακές σχέσεις των
καταχωρηµένων συντρόφων. Η έννοια της «καταχωρηµένης συµβίωσης» καλύπτεται µόνο
στον βαθµό που απαιτείται για τους σκοπούς του κανονισµού. Το ακριβές περιεχόµενο της
έννοιας αυτής καθορίζεται από το εθνικό δίκαιο των κρατών µελών.

(11)

Το πεδίο εφαρµογής του παρόντος κανονισµού θα πρέπει να καλύπτει όλα τα αστικού
δικαίου ζητήµατα που άπτονται των περιουσιακών σχέσεων των καταχωρηµένων
συντρόφων, σε σχέση τόσο µε την καθηµερινή διαχείριση των περιουσιακών αγαθών τους
όσο και µε την εκκαθάριση του καθεστώτος περιουσιακών σχέσεων, η οποία επέρχεται
κυρίως λόγω χωρισµού του ζεύγους ή θανάτου ενός εκ των µελών του.

(12)

∆εδοµένου ότι οι υποχρεώσεις διατροφής µεταξύ καταχωρηµένων συντρόφων διέπονται
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 4/2009 του Συµβουλίου, της 18ης ∆εκεµβρίου 2008, για τη
διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρµοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων και
τη συνεργασία σε θέµατα υποχρεώσεων διατροφής18, αυτές θα πρέπει κατά συνέπεια να
αποκλεισθούν από το πεδίο εφαρµογής του παρόντος κανονισµού, παρόµοια µε τα
ζητήµατα που αφορούν την ισχύ και τα αποτελέσµατα των εκ χαριστικής αιτίας πράξεων
µεταβίβασης, τα οποία καλύπτονται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 593/2008 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, για το εφαρµοστέο
δίκαιο στις συµβατικές ενοχές (Ρώµη Ι)19.

(13)

Ζητήµατα σχετικά µε τον χαρακτήρα των εµπραγµάτων δικαιωµάτων τα οποία µπορεί
ενδεχοµένως να υπάρχουν στο εθνικό δίκαιο των κρατών µελών, όπως εκείνα που έχουν
σχέση µε τη δηµοσιότητα αυτών των δικαιωµάτων, θα πρέπει επίσης να αποκλεισθούν από
το πεδίο του παρόντος κανονισµού, όπως αποκλείονται από το πεδίο εφαρµογής του
κανονισµού (ΕΕ) αριθ…./…[του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε
τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρµοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων και
δηµόσιων εγγράφων στον τοµέα της κληρονοµικής διαδοχής και την καθιέρωση ευρωπαϊκού
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κληρονοµητηρίου]20. Τοιουτοτρόπως, τα δικαστήρια του κράτους µέλους στο οποίο
βρίσκεται περιουσιακό αγαθό ενός ή αµφοτέρων των συντρόφων µπορούν να λάβουν µέτρα
που εµπίπτουν στη σφαίρα του εµπραγµάτου δικαίου σχετικά, µεταξύ άλλων, µε την
καταχώρηση της µεταβίβασης αυτού του αγαθού στο κτηµατολόγιο, εφόσον αυτό
προβλέπεται από το δίκαιο του οικείου κράτους µέλους.
(14)

Προκειµένου να προαχθεί η καλή απονοµή δικαιοσύνης και να διευκολυνθούν οι πράξεις
εκκαθάρισης των περιουσιακών στοιχείων των ζευγαριών που είχαν συνάψει σχέση
καταχωρηµένης συµβίωσης µετά τον θάνατο ενός εκ των συντρόφων, τα ζητήµατα που
αφορούν τις περιουσιακές σχέσεις ενός τέτοιου ζευγαριού και προκαλούνται από το
γεγονός του θανάτου εκδικάζονται από τα δικαστήρια κράτους µέλους τα οποία είναι
αρµόδια να επιληφθούν της κληρονοµικής διαδοχής του συντρόφου που προαπεβίωσε,
όπως προσδιορίζονται µε βάση τις διατάξεις του κανονισµού (ΕΕ) αριθ…./…[του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τη διεθνή δικαιοδοσία, το
εφαρµοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων και δηµόσιων εγγράφων στον
τοµέα της κληρονοµικής διαδοχής και την καθιέρωση ευρωπαϊκού κληρονοµητηρίου].

(15)

Αντιστοίχως, ο παρών κανονισµός πρέπει να επιτρέπει την επέκταση της αρµοδιότητας των
δικαστηρίων ενός κράτους µέλους, στα οποία έχει υποβληθεί αγωγή για τη λύση ή την
ακύρωση της καταχωρηµένης συµβίωσης, στα ζητήµατα που σχετίζονται µε τις
περιουσιακές σχέσεις των καταχωρηµένων συντρόφων και απορρέουν από την αγωγή,
εφόσον είναι σύµφωνοι οι δύο σύντροφοι.

(16)

Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, ο παρών κανονισµός πρέπει να επιτρέπει την πρόκριση της
κατά τόπον αρµοδιότητας των δικαστηρίων ενός κράτους µέλους για την εκδίκαση των
αγωγών που έχουν ως αντικείµενο τις περιουσιακές σχέσεις των καταχωρηµένων
συντρόφων µε βάση έναν κατάλογο ιεραρχικώς απαριθµούµενων κριτηρίων, µε τα οποία
διασφαλίζεται η ύπαρξη στενού δεσµού µεταξύ των συντρόφων και του κράτους µέλους
του οποίου τα δικαστήρια είναι αρµόδια. Παρέχεται στα δικαστήρια αυτά, µε εξαίρεση τα
δικαστήρια του κράτους µέλους στο οποίο έγινε η καταχώρηση της συµβίωσης, η
δυνατότητα να κηρύξουν εαυτά αναρµόδια, αν η εθνική νοµοθεσία τους δεν προβλέπει τον
θεσµό της καταχωρηµένης συµβίωσης. Τέλος, σε περίπτωση που κανένα δικαστήριο δεν
είναι αρµόδιο να επιληφθεί της υπόθεσης µε βάση τις λοιπές διατάξεις του παρόντος
κανονισµού, καθιερώνεται κανόνας περί επικουρικής δικαιοδοσίας, προκειµένου να
αποτραπεί κάθε ενδεχόµενο αρνησιδικίας.

(17)

Η απρόσκοπτη απονοµή δικαιοσύνης επιβάλλει να αποφεύγεται η έκδοση αντικρουόµενων
αποφάσεων σε δύο κράτη µέλη. Για το σκοπό αυτό, ο παρών κανονισµός οφείλει να
προβλέπει γενικούς διαδικαστικούς κανόνες, κατά το πρότυπο 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 υποθέσεις21.

(18)

Για να διευκολύνεται η διαχείριση της περιουσίας των συντρόφων, το δίκαιο του κράτους
στο οποίο καταχωρήθηκε η συµβίωση εφαρµόζεται στο σύνολο των περιουσιακών
στοιχείων των συντρόφων, ακόµη και αν το δίκαιο αυτό δεν είναι δίκαιο κράτους µέλους.
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(19)

Προκειµένου να διευκολύνεται η εφαρµογή από τα δικαστήρια ενός κράτους µέλους του
δικαίου κάποιου άλλου κράτους µέλους, το ευρωπαϊκό δικαστικό δίκτυο για αστικές και
εµπορικές υποθέσεις, που δηµιουργήθηκε από την απόφαση 2001/470/ΕΚ του Συµβουλίου,
της 28ης Μαΐου 200122, µπορεί να διαδραµατίσει ρόλο ενηµέρωσης των δικαστηρίων
σχετικά µε το περιεχόµενο του αλλοδαπού δικαίου.

(20)

Λόγοι δηµόσιου συµφέροντος είναι δυνατό να υπαγορεύουν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις,
την προσφυγή από τα δικαστήρια των κρατών µελών στον µηχανισµό του κανόνα της
δηµόσιας τάξης, εφόσον η τήρηση του κανόνα αυτού είναι αναγκαία για τη διαφύλαξη της
πολιτικής, κοινωνικής ή οικονοµικής οργάνωσης των οικείων κρατών. Παροµοίως, σε
εξαιρετικές περιπτώσεις, τα δικαστήρια των κρατών µελών πρέπει να έχουν τη δυνατότητα
να µην εφαρµόζουν αλλοδαπό δίκαιο, εφόσον η εφαρµογή του σε συγκεκριµένη περίπτωση
θα ήταν προδήλως αντίθετη στη δηµόσια τάξη του κράτους του δικάζοντος δικαστή.

(21)

Εντούτοις, τα δικαστήρια δεν πρέπει να µπορούν να επικαλούνται την εξαίρεση για λόγους
δηµόσιας τάξης για να µην εφαρµόσουν το δίκαιο ενός άλλου κράτους µέλους ούτε να
αρνούνται να αναγνωρίσουν ή να εκτελέσουν απόφαση που έχει εκδοθεί ή δηµόσιο
έγγραφο ή δικαστικό συµβιβασµό που έχει καταρτισθεί σε άλλο κράτος µέλος, εφόσον η
εφαρµογή της εξαίρεσης για λόγους δηµόσιας τάξης θα ήταν αντίθετη προς τον Χάρτη των
Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως προς το άρθρο 21 του
Χάρτη, το οποίο απαγορεύει κάθε µορφή διακριτικής µεταχείρισης. Εξάλλου, τα
δικαστήρια αυτά δεν πρέπει να µπορούν να αρνηθούν την εφαρµογή του δικαίου που είναι
εφαρµοστέο σε µια σχέση καταχωρηµένης συµβίωσης µόνο και µόνο επειδή το δίκαιο του
δικάζοντος δικαστή δεν προβλέπει τον θεσµό της καταχωρηµένης συµβίωσης.

(22)

Επειδή υπάρχουν κράτη στα οποία συνυπάρχουν δύο ή περισσότερα δικαιικά συστήµατα ή
σύνολα κανόνων τα οποία αφορούν τα ζητήµατα που ρυθµίζονται από τον παρόντα
κανονισµό, ενδείκνυται να προβλεφθεί σε ποιο µέτρο οι διατάξεις του παρόντος
κανονισµού εφαρµόζονται στις διάφορες εδαφικές ενότητες αυτών των κρατών.

(23)

∆εδοµένου ότι η αµοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων που εκδίδονται στα κράτη µέλη
αποτελεί έναν από τους επιδιωκόµενους από τον παρόντα κανονισµό στόχους, αυτός πρέπει
να προβλέπει κανόνες σχετικούς µε την αναγνώριση και την εκτέλεση των αποφάσεων
εµπνεόµενους από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 44/2001 και, εάν παρίσταται ανάγκη,
προσαρµοσµένους στις ειδικές απαιτήσεις των θεµάτων που καλύπτει ο παρών κανονισµός.
Ειδικότερα, η αναγνώριση και η εκτέλεση µιας απόφασης η οποία αφορά, εν όλω ή εν
µέρει, τις περιουσιακές σχέσεις καταχωρηµένων συντρόφων δεν είναι δυνατό να
απορρίπτονται σε ένα κράτος µέλος αν η εθνική του νοµοθεσία δεν προβλέπει τον
συγκεκριµένο θεσµό ή ρυθµίζει µε διαφορετικό τρόπο τις περιουσιακές αυτές σχέσεις.

(24)

Προκειµένου να λαµβάνονται υπόψη οι διαφορετικοί τρόποι µε τους οποίους ρυθµίζονται
στα κράτη µέλη τα ζητήµατα που αφορούν τις περιουσιακές σχέσεις των καταχωρηµένων
συντρόφων, ο παρών κανονισµός πρέπει να διασφαλίζει την αναγνώριση και την εκτέλεση
των δηµόσιων εγγράφων. Παρόλα αυτά, τα δηµόσια έγγραφα δεν µπορούν να εξοµοιωθούν
µε δικαστικές αποφάσεις όσον αφορά την αναγνώρισή τους. Η αναγνώριση των δηµόσιων
εγγράφων σηµαίνει ότι αυτά απολαύουν της ίδιας αποδεικτικής ισχύος ως προς το
περιεχόµενο του εγγράφου και ότι παράγουν τα ίδια αποτελέσµατα όπως και στο κράτος
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µέλος προέλευσής τους, καθώς και ότι καλύπτονται από τεκµήριο εγκυρότητας, το οποίο
όµως είναι µαχητό.

EL

(25)

Αν το εφαρµοστέο στις περιουσιακές σχέσεις των καταχωρηµένων συντρόφων δίκαιο
πρέπει να διέπει τις έννοµες σχέσεις µεταξύ ενός συντρόφου και ενός τρίτου, οι όροι υπό
τους οποίους µπορεί να γίνεται επίκληση αυτού του δικαίου πρέπει να διέπονται από το
δίκαιο του κράτους µέλους στο οποίο ευρίσκεται η συνήθης διαµονή του συντρόφου ή του
τρίτου, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία αυτού του τελευταίου. Τοιουτοτρόπως,
το δίκαιο αυτού του κράτους µέλους θα µπορούσε να προβλέπει ότι ο σύντροφος µπορεί να
αντιτάξει έναντι του συγκεκριµένου τρίτου το εφαρµοστέο στις περιουσιακές σχέσεις των
καταχωρηµένων συντρόφων δίκαιο µόνον εφόσον έχουν τηρηθεί οι όροι καταχώρησης ή
δηµοσιότητας που προβλέπονται στο εν λόγω κράτος µέλος, εκτός εάν ο τρίτος γνώριζε ή
όφειλε να γνωρίζει το εφαρµοστέο στις περιουσιακές σχέσεις των καταχωρηµένων
συντρόφων δίκαιο.

(26)

Η τήρηση των διεθνών υποχρεώσεων των κρατών µελών συνεπάγεται ότι ο παρών
κανονισµός δεν πρέπει να θίγει τις διεθνείς συµβάσεις των οποίων ένα ή περισσότερα
κράτη µέλη είναι συµβαλλόµενα µέρη κατά τη χρονική στιγµή της θέσπισής του. Παρόλα
αυτά, η συνοχή µε τους γενικούς στόχους του παρόντος κανονισµού επιτάσσει να υπερέχει
ο κανονισµός, µεταξύ κρατών µελών, των συµβάσεων.

(27)

∆εδοµένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισµού, ήτοι η ελεύθερη κυκλοφορία των
προσώπων στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η δυνατότητα που παρέχεται στους
συντρόφους να διοργανώνουν τις µεταξύ τους και έναντι τρίτων περιουσιακές σχέσεις κατά
τη διάρκεια της καταχωρηµένης συµβίωσης τους καθώς και κατά τη στιγµή της
εκκαθάρισης των περιουσιακών αγαθών τους, καθώς επίσης η µεγαλύτερη προβλεψιµότητα
και ασφάλεια δικαίου, δεν µπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη µέλη, αλλά
µπορούν, λόγω της κλίµακας και των αποτελεσµάτων του παρόντος κανονισµού, να
επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση µπορεί να
λάβει µέτρα, σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 5
της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, όπως
αυτή διατυπώνεται στο προαναφερθέν άρθρο, ο παρών κανονισµός δεν υπερβαίνει το µέτρο
που είναι αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων αυτών.

(28)

Ο παρών κανονισµός σέβεται τα θεµελιώδη δικαιώµατα και τηρεί τις αρχές που
αναγνωρίζονται από τον Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
ιδίως δε από τα άρθρα 7, 9, 17, 21 και 47, που αφορούν, αντίστοιχα, τον σεβασµό της
ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, το δικαίωµα γάµου και ίδρυσης οικογένειας σύµφωνα µε
τις εθνικές νοµοθεσίες, το δικαίωµα ιδιοκτησίας, την απαγόρευση διακρίσεων και το
δικαίωµα πραγµατικής προσφυγής και αµερόληπτου δικαστηρίου. Ο παρών κανονισµός
πρέπει να εφαρµόζεται από τα δικαστήρια των κρατών µελών τηρουµένων αυτών των
δικαιωµάτων και αρχών.

(29)

Σύµφωνα µε τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου για τη θέση του Ηνωµένου Βασιλείου και
της Ιρλανδίας σε σχέση µε τον Χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, που
προσαρτάται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη για τη λειτουργία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, [το Ηνωµένο Βασίλειο και η Ιρλανδία γνωστοποίησαν ότι
επιθυµούν να συµµετάσχουν στη θέσπιση και εφαρµογή του παρόντος κανονισµού]/[µε την
επιφύλαξη του άρθρου 4 του εν λόγω πρωτοκόλλου, το Ηνωµένο Βασίλειο και η Ιρλανδία
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δεν συµµετέχουν στη θέσπιση του παρόντος κανονισµού και δεν δεσµεύονται από αυτόν
ούτε υπόκεινται στην εφαρµογή του].
(30)

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 τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ∆ανία δεν συµµετέχει στη θέσπιση του παρόντος κανονισµού και,
συνεπώς, δεν δεσµεύεται από αυτόν ούτε υπόκειται στην εφαρµογή του,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Κεφάλαιο I
Πεδίο εφαρµογής και ορισµοί
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρµογής
1.

Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται στις περιουσιακές σχέσεις των καταχωρηµένων
συντρόφων.
∆εν εφαρµόζεται, µεταξύ άλλων, σε φορολογικά, τελωνειακά και διοικητικά ζητήµατα.

2.

Στον παρόντα κανονισµό, ως «κράτος µέλος» νοούνται όλα τα κράτη µέλη µε εξαίρεση τη
∆ανία [το Ηνωµένο Βασίλειο και την Ιρλανδία].

3.

Αποκλείονται από το πεδίο εφαρµογής του παρόντος κανονισµού τα ακόλουθα:
α)

τα προσωπικά ήδη των καταχωρηµένων συντρόφων,

β)

η δικαιοπρακτική ικανότητα των συντρόφων,

γ)

οι υποχρεώσεις διατροφής,

δ)

οι εκ χαριστικής αιτίας πράξεις µεταβίβασης µεταξύ συντρόφων,

ε)

τα κληρονοµικά δικαιώµατα του επιζώντος συντρόφου,

στ)

οι εταιρείες που συστήνονται µεταξύ συντρόφων,

ζ)

η φύση εµπράγµατων δικαιωµάτων επί περιουσιακών αγαθών και η δηµοσιότητα
που δίδεται σε τέτοια δικαιώµατα.
Άρθρο 2
Ορισµοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού νοούνται ως:

EL
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α)

«περιουσιακές σχέσεις»: σύνολο κανόνων σχετικών µε τις περιουσιακές σχέσεις των
συντρόφων µεταξύ τους και έναντι τρίτων, που προκύπτουν άµεσα από τον δεσµό που
δηµιουργείται από την καταχώρηση της σχέσης συµβίωσης,

β)

«καταχωρηµένη σχέση συµβίωσης»: προβλεπόµενη από τον νόµο κατάσταση συµβίωσης
µεταξύ δύο προσώπων η οποία έχει καταχωρηθεί ενώπιον δηµόσιας αρχής,

γ)

«δηµόσιο έγγραφο»: έγγραφο που έχει συνταχθεί ή καταχωρηθεί επίσηµα ως δηµόσιο
έγγραφο στο κράτος µέλος προέλευσης και του οποίου η γνησιότητα:
i)

αφορά την υπογραφή και το περιεχόµενο του δηµόσιου εγγράφου, και

ii)

έχει πιστοποιηθεί από δηµόσια αρχή ή οποιαδήποτε άλλη αρχή εξουσιοδοτηµένη
προς το σκοπό αυτό,

δ)

«απόφαση»: κάθε απόφαση εκδιδόµενη στον τοµέα των περιουσιακών σχέσεων
καταχωρηµένων συντρόφων από δικαστήριο κράτους µέλους, ασχέτως ονοµασίας της,
όπως «βούλευµα», «απόφαση», «διάταξη» ή «διαταγή εκτέλεσης», καθώς και ο
καθορισµός της δικαστικής δαπάνης από τον γραµµατέα,

ε)

«κράτος µέλος προέλευσης»: το κράτος στο οποίο, ανάλογα µε την περίπτωση, εκδόθηκε
η απόφαση, συνάφθηκε η σύµβαση καταχωρηµένης συµβίωσης, συντάχθηκε το δηµόσιο
έγγραφο ή στο οποίο διενεργήθηκε η πράξη εκκαθάρισης της κοινής περιουσίας ή
οποιαδήποτε άλλη πράξη διενεργούµενη από δικαστική αρχή ή ενώπιον της ή από αρχή
εξουσιοδοτηµένη από αυτήν την τελευταία,

στ)

«κράτος µέλος αναγνώρισης η εκτέλεσης»: το κράτος µέλος στο οποίο ζητείται η
αναγνώριση και/ή η εκτέλεση της απόφασης, της σύµβασης καταχωρηµένης συµβίωσης,
του δηµοσίου εγγράφου, της πράξης εκκαθάρισης της κοινής περιουσίας ή κάθε άλλης
πράξης διενεργούµενης από δικαστική αρχή ή ενώπιον της ή από αρχή εξουσιοδοτηµένη
από αυτήν την τελευταία,

ζ)

«δικαστήριο»: κάθε αρµόδια δικαστική αρχή των κρατών µελών, η οποία ασκεί
δικαιοδοτικά καθήκοντα σε θέµατα περιουσιακών σχέσεων των καταχωρηµένων
συντρόφων καθώς και κάθε άλλη µη δικαστική αρχή ή πρόσωπο που ασκεί, κατ’
εξουσιοδότηση ή κατόπιν διορισµού από δικαστική αρχή των κρατών µελών, καθήκοντα
που υπάγονται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων, όπως προβλέπεται στον παρόντα
κανονισµό,

η)

«δικαστικός συµβιβασµός»: διακανονισµός για θέµατα περιουσιακών σχέσεων των
καταχωρηµένων συντρόφων ο οποίος επικυρώθηκε από δικαστήριο ή καταρτίσθηκε
ενώπιόν του κατά τη διάρκεια διαδικασίας.
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Κεφάλαιο II
∆ιεθνής δικαιοδοσία
Άρθρο 3
∆ιεθνής δικαιοδοσία σε περίπτωση θανάτου ενός εκ των συντρόφων
1.

Τα δικαστήρια ενός κράτους µέλους τα οποία επιλαµβάνονται αγωγής σχετικά µε την
κληρονοµική διαδοχή ενός εκ των συντρόφων κατ’ εφαρµογή του κανονισµού (ΕΕ)
αριθ.…/… [του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τη διεθνή
δικαιοδοσία, το εφαρµοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων και
δηµόσιων εγγράφων στον τοµέα της κληρονοµικής διαδοχής και την καθιέρωση ευρωπαϊκού
κληρονοµητηρίου] είναι εξίσου αρµόδια να αποφανθούν για τα ζητήµατα των
περιουσιακών σχέσεων των συντρόφων που έχουν σχέση µε την αγωγή.

2.

Κάθε τέτοιο δικαστήριο δύναται να κηρύξει εαυτό αναρµόδιο αν το δίκαιο στο οποίο
υπόκειται δεν προβλέπει τον θεσµό της καταχωρηµένης συµβίωσης. Στην περίπτωση
αυτή, το αρµόδιο δικαστήριο προσδιορίζεται βάσει του άρθρου 5.
Άρθρο 4
∆ιεθνής δικαιοδοσία σε περίπτωση χωρισµού των συντρόφων

Τα δικαστήρια ενός κράτους µέλους τα οποία επιλαµβάνονται αγωγής λύσης ή ακύρωσης σχέσης
καταχωρηµένης συµβίωσης είναι επίσης αρµόδια, σε περίπτωση συµφωνίας των συντρόφων, να
αποφανθούν για τα ζητήµατα που αφορούν τις περιουσιακές σχέσεις των συντρόφων και έχουν
σχέση µε την αγωγή.
Αυτή η συµφωνία µπορεί να συναφθεί οποτεδήποτε, ακόµα και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.
Όταν συνάπτεται πριν από τη διαδικασία, πρέπει να διατυπώνεται εγγράφως και να φέρει
ηµεροµηνία και την υπογραφή αµφοτέρων των µερών.
Ελλείψει συµφωνίας των συντρόφων, η δικαιοδοσία ρυθµίζεται από το άρθρο 5.
Άρθρο 5
∆ιεθνής δικαιοδοσία σε άλλες περιπτώσεις
1.

EL

Εξαιρουµένων των περιπτώσεων των άρθρων 3 και 4, αρµόδια να αποφανθούν σε
διαδικασία που αφορά τις περιουσιακές σχέσεις των καταχωρηµένων συντρόφων είναι τα
δικαστήρια του κράτους µέλους:
α)

της κοινής συνήθους διαµονής των συντρόφων ή, ελλείψει αυτής

β)

της τελευταίας κοινής συνήθους διαµονής των συντρόφων, στο µέτρο που ο ένας εξ
αυτών εξακολουθεί να διαµένει εκεί ή, ελλείψει αυτής

γ)

της συνήθους διαµονής του εναγοµένου ή, ελλείψει αυτής
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δ)
2.

του κράτους µέλους όπου πραγµατοποιήθηκε η καταχώρηση της σχέσης συµβίωσης.

Τα δικαστήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α), β) και γ) δύνανται να
κηρύξουν εαυτά αναρµόδια αν το δίκαιο στο οποίο υπόκεινται δεν προβλέπει τον θεσµό
της καταχωρηµένης συµβίωσης.
Άρθρο 6
Συντρέχουσα διεθνής δικαιοδοσία

Όταν κανένα δικαστήριο δεν έχει δικαιοδοσία δυνάµει των άρθρων 3, 4 ή 5 ή το δικαστήριο έχει
κηρύξει εαυτό αναρµόδιο, τα δικαστήρια ενός κράτους µέλους έχουν δικαιοδοσία στο µέτρο που :
α)

ένα ή περισσότερα περιουσιακά αγαθά ενός ή αµφοτέρων των συντρόφων βρίσκονται στο
έδαφος αυτού του κράτους µέλους οπότε το επιλαµβανόµενο δικαστήριο καλείται να
αποφανθεί µόνον επ’ αυτού ή επ’ αυτών των περιουσιακών αγαθών, ή

β)

οι σύντροφοι έχουν αµφότεροι την ιθαγένεια αυτού του κράτους µέλους ή, στην
περίπτωση του Ηνωµένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας, την κοινή κατοικία τους
(domicile).
Άρθρο 7
Αναγκαστική δικαιοδοσία (Forum necessitatis)

Όταν κανένα δικαστήριο κράτους µέλους δεν έχει δικαιοδοσία δυνάµει των άρθρων 3, 4, 5 ή 6, ή
το δικαστήριο έχει κηρύξει εαυτό αναρµόδιο, τα δικαστήρια ενός κράτους µέλους µπορούν, κατ’
εξαίρεση και υπό τον όρο ότι η υπόθεση εµφανίζει επαρκή σύνδεσµο µε το συγκεκριµένο κράτος
µέλος, να αποφανθούν σχετικά µε τις περιουσιακές σχέσεις των καταχωρηµένων συντρόφων, σε
περίπτωση που αποδεικνύεται αδύνατη ή µη εύλογη η κίνηση ή η διεξαγωγή διαδικασίας σε τρίτη
χώρα.
Άρθρο 8
∆ικαιοδοσία σε περίπτωση ανταγωγής
Το δικαστήριο που επιλαµβάνεται δυνάµει των άρθρων 3, 4, 5, 6 ή 7 και ενώπιον του οποίου
εκκρεµεί η διαδικασία είναι επίσης αρµόδιο να εξετάσει την ανταγωγή, στο µέτρο που αυτή
εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 9
Επιληφθέν δικαστήριο
Ένα δικαστήριο λογίζεται ως επιληφθέν:
α)

EL

από την ηµεροµηνία κατάθεσης στο δικαστήριο του εισαγωγικού εγγράφου της δίκης ή
άλλου ισοδύναµου εγγράφου, υπό την προϋπόθεση ότι ο ενάγων δεν παρέλειψε στη
συνέχεια να λάβει τα απαιτούµενα µέτρα για την κοινοποίηση ή την επίδοση του
εγγράφου στον εναγόµενο, ή
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β)

εάν το έγγραφο πρέπει να κοινοποιηθεί ή να επιδοθεί προτού κατατεθεί στο δικαστήριο,
από την ηµεροµηνία παραλαβής του από την αρχή που είναι υπεύθυνη για την
κοινοποίηση ή την επίδοση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ενάγων δεν παρέλειψε στη
συνέχεια να λάβει τα απαιτούµενα µέτρα για την κατάθεση του εγγράφου στο δικαστήριο.
Άρθρο 10
Έλεγχος της διεθνούς δικαιοδοσίας

Το δικαστήριο κράτους µέλους που επιλαµβάνεται υπόθεσης σχετικής µε τις περιουσιακές σχέσεις
των καταχωρηµένων συντρόφων, για την οποία δεν έχει διεθνή δικαιοδοσία δυνάµει του παρόντος
κανονισµού, κηρύσσει αυτεπαγγέλτως εαυτό αναρµόδιο.
Άρθρο 11
Έλεγχος του παραδεκτού
1.

Όταν εναγόµενος που έχει τη συνήθη διαµονή του στο έδαφος κράτους άλλου από το
κράτος µέλος στο οποίο ασκείται η αγωγή δεν παρίσταται, το αρµόδιο δικαστήριο
υποχρεούται να αναστείλει τη διαδικασία µέχρις ότου εξακριβωθεί ότι ο εναγόµενος ήταν
σε θέση να παραλάβει το εισαγωγικό της δίκης έγγραφο ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο εντός
της αναγκαίας για την υπεράσπισή του προθεσµίας ή ότι επεδείχθη κάθε επιµέλεια για τον
σκοπό αυτό.

2.

Οι διατάξεις του άρθρου 19 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1393/2007 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 13ης Νοεµβρίου 2007, περί επιδόσεως και
κοινοποιήσεως στα κράτη µέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή
εµπορικές υποθέσεις23 εφαρµόζονται αντί των διατάξεων της παραγράφου 1 του παρόντος
άρθρου, εάν το εισαγωγικό της δίκης έγγραφο ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο έπρεπε να
διαβιβαστεί από ένα κράτος µέλος σε άλλο κατ’ εφαρµογή του εν λόγω κανονισµού.

3.

Όταν δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1393/2007, εφαρµόζεται
το άρθρο 15 της σύµβασης της Χάγης, της 15ης Νοεµβρίου 1965, για την επίδοση και την
κοινοποίηση στο εξωτερικό δικαστικών και εξώδικων πράξεων σε αστικές και εµπορικές
υποθέσεις, εάν το εισαγωγικό της δίκης έγγραφο ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο έπρεπε να
διαβιβαστεί στην αλλοδαπή σύµφωνα µε την συγκεκριµένη σύµβαση.
Άρθρο 12
Εκκρεµοδικία

1.

Αν έχουν ασκηθεί αγωγές µε το ίδιο αντικείµενο και εκ της ιδίας αιτίας µεταξύ των ιδίων
διαδίκων ενώπιον δικαστηρίων διαφόρων κρατών µελών, κάθε δικαστήριο εκτός εκείνου
που επελήφθη πρώτο αναστέλλει αυτεπάγγελτα τη διαδικασία του µέχρι να διαπιστωθεί η
διεθνής δικαιοδοσία του δικαστηρίου που επελήφθη πρώτο.

2.

Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, το πρώτο επιληφθέν δικαστήριο
αποφαίνεται για το εάν είναι αρµόδιο εντός έξι µηνών, εκτός αν τούτο είναι ανέφικτο
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λόγω έκτακτων περιστάσεων. Κατόπιν αιτήσεως κάθε άλλου δικαστηρίου το οποίο έχει
επιληφθεί της υπόθεσης, το πρώτο επιληφθέν δικαστήριο ενηµερώνει το εν λόγω άλλο
δικαστήριο σχετικά µε την ηµεροµηνία κατά την οποία του υποβλήθηκε η υπόθεση και
για το κατά πόσον έχει κηρύξει εαυτό αρµόδιο να κρίνει την υπόθεση ή, στην αντίθετη
περίπτωση, γνωστοποιεί στο άλλο δικαστήριο τη διορία την οποία κρίνει αναγκαία
προκειµένου να αποφασίσει επί του συγκεκριµένου ζητήµατος.
3.

Όταν διαπιστωθεί η δικαιοδοσία του δικαστηρίου που επελήφθη πρώτο, κάθε δικαστήριο
που επιλαµβάνεται µεταγενέστερα οφείλει να διαπιστώσει την έλλειψη δικαιοδοσίας του
υπέρ αυτού του δικαστηρίου.
Άρθρο 13
Συνάφεια

1.

Όταν συναφείς αγωγές εκκρεµούν ενώπιον δικαστηρίων διαφορετικών κρατών µελών, το
χρονολογικά δεύτερο επιληφθέν δικαστήριο δύναται να αναστείλει την ενώπιόν του
διαδικασία.

2.

Όταν οι αγωγές αυτές εκκρεµούν σε πρώτο βαθµό δικαιοδοσίας, το δεύτερο επιληφθέν
δικαστήριο δύναται επίσης, µε αίτηση ενός από τους διαδίκους, να κηρύξει εαυτό
αναρµόδιο, υπό την προϋπόθεση ότι το πρώτο επιληφθέν δικαστήριο έχει δικαιοδοσία για
να κρίνει τις αγωγές αυτές και ότι το δίκαιό του επιτρέπει την συνεκδίκασή τους.

3.

Είναι συναφείς, κατά την έννοια του παρόντος άρθρου, αγωγές που συνδέονται µεταξύ
τους τόσο στενά ώστε να υπάρχει συµφέρον να εξετασθούν και να εκδικασθούν
ταυτόχρονα, προκειµένου να αποφευχθεί η έκδοση ασυµβίβαστων µεταξύ τους
αποφάσεων αν τυχόν οι υποθέσεις εκδικάζονταν χωριστά.
Άρθρο 14
Προσωρινά και συντηρητικά µέτρα

Είναι δυνατό να υποβληθεί αίτηση για τη λήψη προσωρινών ή συντηρητικών µέτρων που
προβλέπονται από το δίκαιο κράτους µέλους στα δικαστήρια του κράτους αυτού, έστω και αν τα
δικαστήρια άλλου κράτους µέλους έχουν, δυνάµει του παρόντος κανονισµού, διεθνή δικαιοδοσία
για την εκδίκαση της υπόθεσης επί της ουσίας.

Κεφάλαιο III
Εφαρµοστέο δίκαιο
Άρθρο 15
Προσδιορισµός του εφαρµοστέου δικαίου
Το εφαρµοστέο δίκαιο στις περιουσιακές σχέσεις των καταχωρηµένων συντρόφων είναι το δίκαιο
του κράτους καταχώρησης της σχέσης συµβίωσης.
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Άρθρο 16
Καθολικός χαρακτήρας του κανόνα σύγκρουσης νόµων
Το καθοριζόµενο σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου δίκαιο εφαρµόζεται ακόµα
και αν δεν πρόκειται για δίκαιο κράτους µέλους.
Άρθρο 17
Κανόνες δηµόσιας τάξης
Οι διατάξεις του παρόντος κανονισµού δεν µπορούν να θίξουν την εφαρµογή διατάξεων
αναγκαστικού δικαίου η τήρηση των οποίων κρίνεται πρωταρχικής σηµασίας από ένα κράτος
µέλος για τη διασφάλιση των δηµοσίων συµφερόντων του, όπως η πολιτική, κοινωνική ή
οικονοµική οργάνωσή του, σε βαθµό που να επιβάλλεται η εφαρµογή τους σε κάθε κατάσταση που
εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του κανονισµού, ανεξάρτητα από το δίκαιο που κατά τα άλλα είναι
εφαρµοστέο στις περιουσιακές σχέσεις των καταχωρηµένων συντρόφων σύµφωνα µε τον παρόντα
κανονισµό.
Άρθρο 18
∆ηµόσια τάξη του δικάζοντος δικαστή
1.

Η εφαρµογή µιας διάταξης του δικαίου που καθορίζεται από τον παρόντα κανονισµό δεν
µπορεί να αποκλεισθεί παρά µόνον εάν αυτή η εφαρµογή είναι προδήλως ασυµβίβαστη µε
τη δηµόσια τάξη του δικάζοντος δικαστή.

2.

Η εφαρµογή µιας διάταξης του δικαίου που καθορίζεται από τον παρόντα κανονισµό δεν
µπορεί να θεωρηθεί ασυµβίβαστη µε τη δηµόσια τάξη του δικάζοντος δικαστή για τον
µόνο λόγο ότι το δίκαιο του δικάζοντος δικαστή δεν προβλέπει τον θεσµό της
καταχωρηµένης συµβίωσης.
Άρθρο 19
Αποκλεισµός της αναπαραποµπής

Οσάκις ο παρών κανονισµός προβλέπει την εφαρµογή του δικαίου ενός κράτους, εννοεί τους
κανόνες ουσιαστικού δικαίου που ισχύουν στο εν λόγω κράτος, εξαιρουµένων των κανόνων
ιδιωτικού διεθνούς δικαίου.
Άρθρο 20
Κράτη µε δύο ή περισσότερα συστήµατα δικαίου - σύγκρουση νόµων εδαφικού χαρακτήρα
Σε περίπτωση που ένα κράτος αποτελείται από περισσότερες εδαφικές ενότητες, η καθεµιά από τις
οποίες έχει το δικό της σύστηµα δικαίου ή δικό της σύνολο κανόνων σχετικά µε τα ζητήµατα που
διέπονται από τον παρόντα κανονισµό:
α)

EL

οποιαδήποτε µνεία στο δίκαιο αυτού του κράτους, για τον σκοπό του καθορισµού του
εφαρµοστέου δικαίου σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό, νοείται ότι αφορά το δίκαιο
που ισχύει στη σχετική εδαφική ενότητα·
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β)

οποιαδήποτε µνεία της συνήθους διαµονής στο συγκεκριµένο κράτος νοείται ότι αφορά τη
συνήθη διαµονή σε µια εδαφική ενότητα·

γ)

οποιαδήποτε µνεία της ιθαγένειας νοείται ότι αφορά την εδαφική ενότητα που ορίζεται
από το δίκαιο του συγκεκριµένου κράτους ή, ελλείψει σχετικών κανόνων, την εδαφική
ενότητα που επέλεξαν τα µέρη ή, ελλείψει επιλογής, την εδαφική ενότητα µε την οποία ο
σύντροφος ή οι σύντροφοι έχει/έχουν τον στενότερο δεσµό.

Κεφάλαιο IV
Αναγνώριση, εκτελεστότητα και εκτέλεση

ΤΜΗΜΑ 1
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Υποτµήµα 1
Αναγνώριση
Άρθρο 21
Αναγνώριση αποφάσεων
1.

Οι αποφάσεις που εκδίδονται σε ένα κράτος µέλος αναγνωρίζονται στα άλλα κράτη µέλη
χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε διαδικασία.

2.

Σε περίπτωση αµφισβήτησης, κάθε ενδιαφερόµενος που επικαλείται ως κύριο ζήτηµα την
αναγνώριση µπορεί να ζητήσει να διαπιστωθεί, µε τις διαδικασίες που προβλέπονται στα
άρθρα [38 έως 56] του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 44/2001, ότι η απόφαση πρέπει να
αναγνωρισθεί .

3.

Εάν η επίκληση της αναγνώρισης γίνεται παρεµπιπτόντως ενώπιον δικαστηρίου ενός
κράτους µέλους, το δικαστήριο αυτό έχει διεθνή δικαιοδοσία να κρίνει σχετικά.
Άρθρο 22
Λόγοι µη αναγνώρισης απόφασης

Μια απόφαση δεν αναγνωρίζεται:

EL

α)

αν η αναγνώριση αντίκειται προδήλως στη δηµόσια τάξη του κράτους µέλους
αναγνώρισης·

β)

αν το εισαγωγικό έγγραφο της δίκης ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο δεν έχει επιδοθεί ή
κοινοποιηθεί στον ερηµοδικήσαντα εναγόµενο εγκαίρως και κατά τέτοιο τρόπο ώστε
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αυτός να µπορεί να αµυνθεί, εκτός εάν ο εναγόµενος παρέλειψε να ασκήσει ένδικο µέσο
κατά της απόφασης ενώ µπορούσε να το πράξει·
γ)

αν είναι ασυµβίβαστη µε απόφαση που έχει εκδοθεί µεταξύ των ιδίων διαδίκων στο
κράτος µέλος αναγνώρισης·

δ)

αν είναι ασυµβίβαστη µε απόφαση που εκδόθηκε προγενέστερα µεταξύ των ιδίων
διαδίκων και µε το ίδιο αντικείµενο και την ίδια αιτία σε άλλο κράτος µέλος ή σε τρίτο
κράτος, εφόσον η προγενέστερη αυτή απόφαση συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις που
απαιτούνται για την αναγνώρισή της στο κράτος µέλος αναγνώρισης.
Άρθρο 23
Απαγόρευση έρευνας της δικαιοδοσίας του δικαστηρίου προέλευσης

1.

∆εν ερευνάται η δικαιοδοσία των δικαστηρίων του κράτους µέλους προέλευσης.

2.

Το αναφερόµενο στο άρθρο 18 κριτήριο της δηµόσιας τάξης δεν εφαρµόζεται στους
κανόνες περί διεθνούς δικαιοδοσίας των άρθρων 3 έως 8.
Άρθρο 24
∆ιαφορές µεταξύ των εφαρµοστέων δικαίων

Η αναγνώριση και η εκτέλεση µιας απόφασης ή τµήµατος απόφασης που αφορά τις περιουσιακές
σχέσεις καταχωρηµένων συντρόφων δεν επιτρέπεται να απορριφθούν µε την αιτιολογία ότι το
δίκαιο του κράτους µέλους αναγνώρισης ή εκτέλεσης δεν προβλέπει τον θεσµό της
καταχωρηµένης συµβίωσης ή δεν του αναγνωρίζει τις ίδιες περιουσιακές συνέπειες.
Άρθρο 25
Απαγόρευση της επί της ουσίας αναθεώρησης της απόφασης
Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται επί της ουσίας αναθεώρηση αλλοδαπής απόφασης.
Άρθρο 26
Αναστολή της διαδικασίας
Το δικαστήριο κράτους µέλους ενώπιον του οποίου ζητείται αναγνώριση απόφασης που εκδόθηκε
σε άλλο κράτος µέλος µπορεί να αναστείλει τη διαδικασία, αν η απόφαση αυτή έχει προσβληθεί µε
τακτικό ένδικο µέσο.
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Υποτµήµα 2
Εκτέλεση
Άρθρο 27
Εκτελεστές αποφάσεις
Οι αποφάσεις που εκδίδονται σε ένα κράτος µέλος και οι οποίες έχουν σε αυτό ισχύ εκτελεστού
τίτλου εκτελούνται στα άλλα κράτη µέλη σύµφωνα µε τα άρθρα [38 έως 56 και 58] του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 44/2001.

ΤΜΗΜΑ 2
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΙ

Άρθρο 28
Αναγνώριση των δηµόσιων εγγράφων
1.

Τα δηµόσια έγγραφα που καταρτίζονται σε ένα κράτος µέλος αναγνωρίζονται στα άλλα
κράτη µέλη, εκτός από την περίπτωση της αµφισβήτησης του κύρους αυτών των
εγγράφων σύµφωνα µε το εφαρµοστέο δίκαιο και υπό την επιφύλαξη ότι η αναγνώριση
αυτή δεν αντιβαίνει προδήλως στη δηµόσια τάξη του κράτους µέλους αναγνώρισης.

2.

Η αναγνώριση των δηµοσίων εγγράφων προσδίδει σε αυτά αποδεικτική ισχύ ως προς το
περιεχόµενό τους, καθώς και απλό τεκµήριο εγκυρότητας.
Άρθρο 29
Εκτελεστότητα των δηµόσιων εγγράφων

1.

Τα δηµόσια έγγραφα που έχουν καταρτισθεί και είναι εκτελεστά σε ένα κράτος µέλος
κηρύσσονται, µετά από σχετική αίτηση, εκτελεστά σε κάποιο άλλο κράτος µέλος,
σύµφωνα µε τη διαδικασία των άρθρων [38 έως 57] του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 44/2001.

2.

Το δικαστήριο ενώπιον του οποίου έχει ασκηθεί ένδικο µέσο δυνάµει των άρθρων [43 και
44] του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 44/2001 µπορεί να απορρίψει ή να ανακαλέσει κήρυξη
εκτελεστότητας µόνον αν η εκτέλεση του δηµόσιου εγγράφου αντίκειται προδήλως στη
δηµόσια τάξη του κράτους µέλους εκτέλεσης.
Άρθρο 30
Αναγνώριση και εκτελεστότητα των δικαστικών συµβιβασµών

Οι δικαστικοί συµβιβασµοί που έχουν κηρυχθεί εκτελεστοί στο κράτος µέλος προέλευσης
αναγνωρίζονται και κηρύσσονται εκτελεστοί σε κάποιο άλλο κράτος µέλος, µετά από σχετική
αίτηση οποιουδήποτε ενδιαφερόµενου, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις µε αυτές των δηµοσίων
εγγράφων. Το δικαστήριο ενώπιον του οποίου έχει ασκηθεί ένδικο µέσο δυνάµει του άρθρου [42 ή
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44] του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 44/2001 µπορεί να απορρίψει ή να ανακαλέσει κήρυξη
εκτελεστότητας µόνον αν η εκτέλεση του δικαστικού συµβιβασµού αντίκειται προδήλως στη
δηµόσια τάξη του κράτους µέλους εκτέλεσης.

Κεφάλαιο V
Αποτελέσµατα έναντι τρίτων
Άρθρο 31
Αποτελέσµατα έναντι τρίτων
1.

Τα αποτελέσµατα των περιουσιακών σχέσεων των καταχωρηµένων συντρόφων σε έννοµη
σχέση µεταξύ ενός συντρόφου και ενός τρίτου διέπονται από το δίκαιο του κράτους
καταχώρησης της σχέσης συµβίωσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 15.

2.

Εντούτοις, το δίκαιο ενός κράτους µέλους µπορεί να προβλέψει ότι το εφαρµοστέο στις
περιουσιακές σχέσεις των συντρόφων δίκαιο δεν µπορεί να αντιταχθεί από έναν εκ των
συντρόφων έναντι τρίτου, όταν κάποιος εκ των συντρόφων ή ο τρίτος έχει τη συνήθη
διαµονή του στο έδαφος αυτού του κράτους µέλους και δεν έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις
δηµοσιότητας ή καταχώρησης που προβλέπονται από το δίκαιο αυτού του κράτους
µέλους, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει το εφαρµοστέο στις περιουσιακές
σχέσεις των καταχωρηµένων συντρόφων δίκαιο.

3.

Παρόµοια, το δίκαιο του κράτους µέλους στο οποίο βρίσκεται κάποιο ακίνητο µπορεί να
προβλέψει ανάλογο κανόνα µε αυτόν της παραγράφου 2 για τις έννοµες σχέσεις µεταξύ
συντρόφου και τρίτου σε σχέση µε το συγκεκριµένο ακίνητο.

Κεφάλαιο VI
Γενικές και τελικές διατάξεις
Άρθρο 32
Σχέση µε τις ισχύουσες διεθνείς συµβάσεις

EL

1.

Ο παρών κανονισµός δεν θίγει την εφαρµογή διµερών ή πολυµερών συµβάσεων των
οποίων ένα ή περισσότερα κράτη µέλη είναι µέρη κατά τον χρόνο έκδοσης του παρόντος
κανονισµού και οι οποίες διέπουν θέµατα τα οποία ρυθµίζονται µε τον παρόντα
κανονισµό, υπό την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών µελών δυνάµει του άρθρου
351 της συνθήκης.

2.

Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, ο παρών κανονισµός υπερισχύει, µεταξύ των
κρατών µελών, των συµβάσεων που αφορούν τα ρυθµιζόµενα από τον παρόντα
κανονισµό θέµατα και των οποίων συµβαλλόµενα µέρη είναι κράτη µέλη.
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Άρθρο 33
∆ιαθέσιµες πληροφορίες για το κοινό και τις αρµόδιες αρχές
1.

Το αργότερο στις […], τα κράτη µέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή στην επίσηµη γλώσσα
ή στις επίσηµες γλώσσες που κρίνουν αρµόζουσες :
α)

περιγραφή των εθνικών νοµοθεσιών και διαδικασιών τους σχετικά µε το δίκαιο των
περιουσιακών σχέσεων των καταχωρηµένων συντρόφων, καθώς και τα σχετικά
κείµενα,

β)

τις εθνικές τους διατάξεις σχετικά µε τα αποτελέσµατα έναντι τρίτων σύµφωνα µε
το άρθρο 31 παράγραφοι 2 και 3.

2.

Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν την Επιτροπή για κάθε µεταγενέστερη µεταβολή των εν
λόγω διατάξεων.

3.

Η Επιτροπή θέτει τις πληροφορίες που της κοινοποιούνται σύµφωνα µε τις παραγράφους
1 και 2 στη διάθεση του κοινού µε τα κατάλληλα µέσα, ιδίως µέσω του πολύγλωσσου
δικτυακού τόπου του ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου σε αστικές και εµπορικές
υποθέσεις.
Άρθρο 34
Ρήτρα επανεξέτασης

1.

Το αργότερο […] [πέντε έτη µετά την ηµεροµηνία έναρξης εφαρµογής…], και στη
συνέχεια ανά πέντε έτη, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο
Συµβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή έκθεση σχετικά µε
την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού. Η έκθεση αυτή συνοδεύεται, ενδεχοµένως, από
προτάσεις προσαρµογής του παρόντος κανονισµού.

2.

Προς το σκοπό αυτό, τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τα σχετικά στοιχεία που
αφορούν την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού από τα δικαστήριά τους.
Άρθρο 35
Μεταβατικές διατάξεις

EL

1.

Οι διατάξεις των κεφαλαίων II και IV του παρόντος κανονισµού εφαρµόζονται στις
αγωγές που ασκούνται, στα δηµόσια έγγραφα που συντάσσονται, στους δικαστικούς
συµβιβασµούς που καταρτίζονται και στις αποφάσεις που εκδίδονται µετά την έναρξη
εφαρµογής του.

2.

Εντούτοις, εάν η αγωγή ασκήθηκε στο κράτος προέλευσης πριν από την έναρξη
εφαρµογής του παρόντος κανονισµού, οι αποφάσεις που εξεδόθησαν µετά την εν λόγω
ηµεροµηνία αναγνωρίζονται και εκτελούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του κεφαλαίου IV,
εφόσον οι κανόνες διεθνούς δικαιοδοσίας που εφαρµόσθηκαν είναι σύµφωνοι µε αυτούς
που προβλέπονται από τις διατάξεις του κεφαλαίου II.

3.

Οι διατάξεις του κεφαλαίου III εφαρµόζονται µόνο στους συντρόφους που έχουν
καταχωρήσει τη σχέση συµβίωσής τους.
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Άρθρο 36
Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο παρών κανονισµός τίθεται σε εφαρµογή την [ένα έτος µετά την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος
του].
Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα στα κράτη µέλη
σύµφωνα µε τις Συνθήκες.
Βρυξέλλες […], την […]

Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος

EL

30

EL

