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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1347/2000 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 29ης Μαι΅ου 2000
΄ ρισης και εκτε΄λεσης αποφα΄σεων σε γαµικε΄ς διαφορε΄ς και
περι΄ της διεθνου΄ς δικαιοδοσι΄ας, αναγνω
΄ ν τε΄κνων των συζυ΄γων
διαφορε΄ς γονικη΄ς µε΄ριµνας ΄εναντι των κοινω

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

'Εχοντας υπο΄ψη:
τη συνθη΄κη για την ΄δρυση
ι
της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας, και ιδι΄ως
το α΄ρθρο 61 στοιχει΄ο γ) και το α΄ρθρο 67 παρα΄γραφος 1,
την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς (1),
τη γνω΄µη του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου (2),
τη γνω΄µη της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς (3),
Εκτιµω΄ντας τα ακο΄λουθα:
(1) Τα κρα΄τη µε΄λη ΄εθεσαν ως στο΄χο τη διατη΄ρηση και την
ανα΄πτυξη της 'Ενωσης ως χω΄ρου ελευθερι΄ας, ασφα΄λειας και
δικαιοσυ΄νης µε΄σα στον οποι΄ο εξασφαλι΄ζεται η ελευ΄θερη
κυκλοφορι΄α των προσω΄πων. Για να δηµιουργη΄σει σταδιακα΄
΄εναν τε΄τοιο χω΄ρο, η Κοινο΄τητα θεσπι΄ζει, µεταξυ΄ α΄λλων, µε΄τρα
στον τοµε΄α της δικαστικη΄ς συνεργασι΄ας σε αστικε΄ς υποθε΄σεις,
αναγκαι΄α για την καλη΄ λειτουργι΄α της εσωτερικη΄ς αγορα΄ς.
(2) Η καλη΄ λειτουργι΄α της εσωτερικη΄ς αγορα΄ς απαιτει΄ τη
βελτι΄ωση και απλου΄στευση της ελευ΄θερης κυκλοφορι΄ας των
δικαστικω΄ν αποφα΄σεων σε αστικε΄ς υποθε΄σεις.

(5) Συ΄µφωνα µε τις αρχε΄ς της επικουρικο΄τητας και της αναλογικο΄τητας ο΄πως διατυπω΄νονται στο α΄ρθρο 5 της συνθη΄κης,
οι στο΄χοι του παρο΄ντος κανονισµου΄ ει΄ναι αδυ΄νατον να
επιτευχθου΄ν επαρκω΄ς απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη και δυ΄νανται
συνεπω΄ς να επιτευχθου΄ν καλυ΄τερα σε κοινοτικο΄ επι΄πεδο. Ο
παρω΄ν κανονισµο΄ς δεν υπερβαι΄νει τα αναγκαι΄α ο΄ρια για την
επι΄τευξη των σκοπω΄ν αυτω΄ν.

(6) Το Συµβου΄λιο, µε την πρα΄ξη της 28ης Μαι΅ου 1998 (4),
κατα΄ρτισε το κει΄µενο µιας συ΄µβασης σχετικα΄ µε τη διεθνη΄
δικαιοδοσι΄α και την αναγνω΄ριση και εκτε΄λεση αποφα΄σεων σε
γαµικε΄ς διαφορε΄ς και συνε΄στησε την αποδοχη΄ της απο΄ τα
κρα΄τη µε΄λη συ΄µφωνα µε τους αντι΄στοιχους συνταγµατικου΄ς
κανο΄νες εκα΄στου. Πρε΄πει να εξασφαλιστει΄ µια συνε΄χεια
στα αποτελε΄σµατα των διαπραγµατευ΄σεων συ΄ναψης της
συ΄µβασης. Το ουσιαστικο΄ περιεχο΄µενο της συ΄µβασης
περιλαµβα΄νεται σε µεγα΄λη ΄εκταση στον παρο΄ντα κανονισµο΄,
ο οποι΄ος ο΄µως περιλαµβα΄νει ορισµε΄νες νε΄ες διατα΄ξεις που
δεν υπα΄ρχουν στη συ΄µβαση, ω΄στε να µην υπα΄ρχουν ανακολουθι΄ες µε ορισµε΄νες διατα΄ξεις του προτεινο΄µενου κανονισµου΄ για τη διεθνη΄ δικαιοδοσι΄α, την αναγνω΄ριση και την
εκτε΄λεση αποφα΄σεων σε αστικε΄ς και εµπορικε΄ς υποθε΄σεις.

(7) Για να επιτευχθει΄ ο στο΄χος της ελευ΄θερης κυκλοφορι΄ας των
δικαστικω΄ν αποφα΄σεων σε γαµικε΄ς διαφορε΄ς και διαφορε΄ς
γονικη΄ς µε΄ριµνας στο πλαι΄σιο της Κοινο΄τητας, ει΄ναι αναγκαι΄ο
και ενδεδειγµε΄νο να πραγµατοποιει΄ται η διασυνοριακη΄
αναγνω΄ριση των δικαιοδοσιω΄ν και των αποφα΄σεων σχετικα΄ µε
τη λυ΄ση του συζυγικου΄ δεσµου΄ και τη γονικη΄ µε΄ριµνα επι΄
των κοινω΄ν τε΄κνων των συζυ΄γων, µε µια δεσµευτικη΄ κοινοτικη΄
πρα΄ξη αµε΄σου ισχυ΄ος.

(3) Το θε΄µα αυτο΄ υπα΄γεται τω΄ρα στο α΄ρθρο 65 της συνθη΄κης.
(4) Οι διαφορε΄ς ορισµε΄νων εθνικω΄ν κανο΄νων δικαιοδοσι΄ας και
εκτε΄λεσης δυσχεραι΄νουν την ελευ΄θερη κυκλοφορι΄α των προσω΄πων, καθω΄ς και την καλη΄ λειτουργι΄α της εσωτερικη΄ς
αγορα΄ς. Συντρε΄χουν, συνεπω΄ς, λο΄γοι για τη θε΄σπιση διατα΄ξεων που επιτρε΄πουν την ενοποι΄ηση των κανο΄νων συ΄γκρουσης
δικαιοδοσι΄ας σε γαµικε΄ς διαφορε΄ς και διαφορε΄ς γονικη΄ς
µε΄ριµνας, µε σκοπο΄ την απλου΄στευση των διατυπω΄σεων για
την ταχει΄α και αυτο΄µατη αναγνω΄ριση των αποφα΄σεων και την
εκτε΄λεση΄ τους.
(1) EE C 247 της 31.8.1999, σ. 1.
(2) Γνω΄µη που διατυπω΄θηκε στις 17 Νοεµβρι΄ου 1999 (δεν ΄εχει ακο΄µα
δηµοσιευθει΄ στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα).
(3) EE C 368 της 20.12.1999, σ. 23.

(8) Ο παρω΄ν κανονισµο΄ς πρε΄πει να προβλε΄πει συνεκτικα΄ και
οµοιο΄µορφα µε΄τρα, που να επιτρε΄πουν µια ο΄σο το δυνατο΄ν
ευρυ΄τερη κυκλοφορι΄α των προσω΄πων. Ει΄ναι ως εκ του΄του
αναγκαι΄ο να εφαρµο΄ζεται επι΄σης ΄εναντι υπηκο΄ων τρι΄των
κρατω΄ν οι οποι΄οι συνδε΄ονται µε επαρκω΄ς ισχυρου΄ς δεσµου΄ς
µε το ΄εδαφος ενο΄ς κρα΄τους µε΄λους, συ΄µφωνα µε τα κριτη΄ρια
διεθνου΄ς δικαιοδοσι΄ας που προβλε΄πει ο κανονισµο΄ς.

(4) EE C 221 της 16.7.1998, σ. 1. Την ηµε΄ρα κατα΄ την οποι΄α
καταρτι΄σθηκε η συ΄µβαση, το Συµβου΄λιο σηµει΄ωσε την εισηγητικη΄
΄εκθεση της συ΄µβασης, ο΄πως την συνε΄ταξε η καθηγη΄τρια κα Alegrı́a
Borrás. Η εισηγητικη΄ ΄εκθεση βρι΄σκεται στη σελι΄δα 27 της προαναφερο΄µενης Επι΄σηµης Εφηµερι΄δας.
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(9) Το πεδι΄ο του παρο΄ντος κανονισµου΄ πρε΄πει να περιλαµβα΄νει
τις αστικε΄ς διαδικασι΄ες καθω΄ς και α΄λλες, µη δικαστικε΄ς,
διαδικασι΄ες που ισχυ΄ουν για θε΄µατα γα΄µου σε ορισµε΄να
κρα΄τη µε΄λη, µε εξαι΄ρεση τις διαδικασι΄ες καθαρα΄ θρησκευτικου΄ χαρακτη΄ρα. Για το λο΄γο αυτο΄, το κει΄µενο πρε΄πει
να διευκρινι΄ζει ο΄τι ο ο΄ρος «δικαστη΄ρια» περιλαµβα΄νει τις
δικαστικε΄ς η΄ µη αρχε΄ς που ΄εχουν διεθνη΄ δικαιοδοσι΄α σε
θε΄µατα γα΄µου.

(10) Ο παρω΄ν κανονισµο΄ς πρε΄πει να περιορι΄ζεται στις αγωγε΄ς που
αφορου΄ν το διαζυ΄γιο, το δικαστικο΄ χωρισµο΄ η΄ την ακυ΄ρωση
του γα΄µου. Η αναγνω΄ριση αποφα΄σεων διαζυγι΄ου η΄ ακυ΄ρωσης
αφορα΄ µο΄νον τη λυ΄ση του γαµη΄λιου δεσµου΄. Ο παρω΄ν
κανονισµο΄ς δεν θι΄γει θε΄µατα ο΄πως η υπαιτιο΄τητα των
συζυ΄γων, οι περιουσιακε΄ς συνε΄πειες του γα΄µου, η υποχρε΄ωση
διατροφη΄ς και α΄λλα συναφη΄ θε΄µατα.

(11) Ο παρω΄ν κανονισµο΄ς καλυ΄πτει τη γονικη΄ µε΄ριµνα επι΄ των
κοινω΄ν τε΄κνων των συζυ΄γων επι΄ θεµα΄των στενα΄ συνδεδεµε΄νων
µε την αγωγη΄ διαζυγι΄ου, δικαστικου΄ χωρισµου΄ η΄ ακυ΄ρωσης
του γα΄µου.

(12) Τα επιλεγε΄ντα στον παρο΄ντα κανονισµο΄ κριτη΄ρια προσδιορισµου΄ της δικαιοδοσι΄ας βασι΄ζονται στην αρχη΄ ο΄τι πρε΄πει να
υπα΄ρχει ΄ενας πραγµατικο΄ς συ΄νδεσµος µεταξυ΄ του ενδιαφερο΄µενου διαδι΄κου και του κρα΄τους µε΄λους που ασκει΄
τη δικαιοδοσι΄α. Η απο΄φαση να συµπεριληφθου΄ν ορισµε΄να
κριτη΄ρια οφει΄λεται στο γεγονο΄ς ο΄τι αυτα΄ υφι΄στανται σε
δια΄φορες εσωτερικε΄ς ΄εννοµες τα΄ξεις και ο΄τι γι΄νονται δεκτα΄
απο΄ τα α΄λλα κρα΄τη µε΄λη.

(13) 'Ενας απο΄ τους κινδυ΄νους που πρε΄πει να ληφθου΄ν υπο΄ψη στο
πλαι΄σιο της προστασι΄ας των κοινω΄ν τε΄κνων σε καταστα΄σεις
συζυγικη΄ς κρι΄σης ει΄ναι το ενδεχο΄µενο ΄ενας των γονε΄ων να
µεταφε΄ρει το τε΄κνο σε α΄λλη χω΄ρα. Πρε΄πει, ως εκ του΄του, να
προστατευ΄ονται τα βασικα΄ συµφε΄ροντα των τε΄κνων, ιδι΄ως
συ΄µφωνα µε τη συ΄µβαση της Χα΄γης της 25ης Οκτωβρι΄ου
1980 περι΄ των αστικω΄ν θεµα΄των σχετικα΄ µε τη διεθνη΄
απαγωγη΄ παιδιω΄ν. Συνεπω΄ς, η νο΄µιµη συνη΄θης διαµονη΄
διατηρει΄ται ως κριτη΄ριο δικαιοδοσι΄ας ο΄ταν, λο΄γω της παρα΄νοµης µετακι΄νησης του τε΄κνου η΄ µη επιστροφη΄ς του, υπα΄ρχει
εκ των πραγµα΄των µεταβολη΄ της συνη΄θους διαµονη΄ς.

(14) Ο παρω΄ν κανονισµο΄ς δεν εµποδι΄ζει τα δικαστη΄ρια κρα΄τους
µε΄λους να διατα΄ξουν ασφαλιστικα΄ µε΄τρα, σε επει΄γουσες
περιπτω΄σεις, σχετικα΄ µε προ΄σωπα η΄ περιουσιακα΄ στοιχει΄α
ευρισκο΄µενα σε αυτο΄ το κρα΄τος.

(15) Ο ο΄ρος «απο΄φαση» αφορα΄ µο΄νο τις αποφα΄σεις, που κατε΄ληξαν
σε διαζυ΄γιο, δικαστικο΄ χωρισµο΄ η΄ ακυ΄ρωση του γα΄µου. Τα
δηµο΄σια ΄εγγραφα που ΄εχουν συνταχθει΄ και ει΄ναι εκτελεστα΄
σε ΄ενα κρα΄τος µε΄λος εξοµοιου΄νται µε τε΄τοιες αποφα΄σεις.

30.6.2000

(16) Η αναγνω΄ριση και εκτε΄λεση των αποφα΄σεων που εκδι΄δονται
απο΄ τα δικαστη΄ρια των κρατω΄ν µελω΄ν πρε΄πει να βασι΄ζεται
στην αρχη΄ της αµοιβαι΄ας εµπιστοσυ΄νης. Οι λο΄γοι µη αναγνω΄ρισης περιορι΄ζονται στο ελα΄χιστο αναγκαι΄ο. Η διαδικασι΄α µη
αναγνω΄ρισης πρε΄πει ωστο΄σο να περιλαµβα΄νει διατα΄ξεις ω΄στε
να εξασφαλι΄ζεται ο σεβασµο΄ς της δηµο΄σιας τα΄ξης του
κρα΄τους µε΄λους αναγνω΄ρισης, καθω΄ς και των δικαιωµα΄των
της υπερα΄σπισης και των ενδιαφεροµε΄νων, περιλαµβανοµε΄νων
των ατοµικω΄ν δικαιωµα΄των των εµπλεκο΄µενων τε΄κνων, και
ω΄στε να αποφευ΄γεται η αναγνω΄ριση ασυµβι΄βαστων αποφα΄σεων.
(17) Το κρα΄τος αναγνω΄ρισης δεν πρε΄πει να ερευνα΄ ου΄τε την
δικαιοδοσι΄α του κρα΄τους προε΄λευσης ου΄τε την ουσι΄α της
απο΄φασης.
(18) ∆εν πρε΄πει να απαιτει΄ται καµι΄α διαδικασι΄α για την ενηµε΄ρωση,
σε ΄ενα κρα΄τος µε΄λος, των στοιχει΄ων των ληξιαρχικω΄ν βιβλι΄ων,
µετα΄ απο΄ σχετικη΄ τελεσι΄δικη απο΄φαση εκδοθει΄σα σε α΄λλο
κρα΄τος µε΄λος.
(19) Οι διατα΄ξεις της συµφωνι΄ας που συνη΄φθη το 1931 απο΄ τα
σκανδιναβικα΄ κρα΄τη πρε΄πει να µπορου΄ν να εφαρµοσθου΄ν
µε΄σα στα ο΄ρια που θε΄τει ο παρω΄ν κανονισµο΄ς.
(20) Η Πορτογαλι΄α, η Ιταλι΄α και η Ισπανι΄α συνη΄ψαν διεθνει΄ς
συνθη΄κες (concordats) πριν απο΄ την υπαγωγη΄ στη συνθη΄κη
των θεµα΄των που καλυ΄πτει ο κανονισµο΄ς. Πρε΄πει να αποφευχθει΄ η παραβι΄αση απο΄ αυτα΄ τα κρα΄τη µε΄λη των διεθνω΄ν τους
υποχρεω΄σεων ΄εναντι της Αγι΄ας 'Εδρας.
(21) Τα κρα΄τη µε΄λη παραµε΄νουν ελευ΄θερα να καθορι΄ζουν µεταξυ΄
τους τις πρακτικε΄ς λεπτοµε΄ρειες εφαρµογη΄ς του κανονισµου΄
επι΄ ο΄σο δια΄στηµα δεν ΄εχουν ληφθει΄ σχετικα΄ κοινοτικα΄ µε΄τρα.
(22) Τα παραρτη΄µατα σχετικα΄ µε τα δικαστη΄ρια και τα ΄ενδικα
µε΄σα που απαριθµου΄νται στα παραρτη΄µατα Ι ΄εως ΙΙΙ τροποποιου΄νται απο΄ την Επιτροπη΄ βα΄σει των τροποποιη΄σεων που
αποστε΄λλει το ενδιαφερο΄µενο κρα΄τος µε΄λος. Τροποποιη΄σεις
των παραρτηµα΄των IV και V εγκρι΄νονται δυνα΄µει της απο΄φασης 1999/468/ΕΚ του Συµβουλι΄ου, της 28ης Ιουνι΄ου 1999,
για τον καθορισµο΄ των ο΄ρων α΄σκησης των εκτελεστικω΄ν
αρµοδιοτη΄των που ανατι΄θενται στην Επιτροπη΄ (1).
(23) Το αργο΄τερο πε΄ντε ΄ετη µετα΄ την ΄εναρξη ισχυ΄ος του παρο΄ντος
κανονισµου΄, η Επιτροπη΄ πρε΄πει να εξετα΄σει την εφαρµογη΄
του µε σκοπο΄ να προτει΄νει, εφο΄σον συντρε΄χει λο΄γος, τις
αναγκαι΄ες τροποποιη΄σεις.
(24) Το Ηνωµε΄νο Βασι΄λειο και η Ιρλανδι΄α ανακοι΄νωσαν, συ΄µφωνα
µε το α΄ρθρο 3 του πρωτοκο΄λλου σχετικα΄ µε τη θε΄ση του
Ηνωµε΄νου Βασιλει΄ου και της Ιρλανδι΄ας το οποι΄ο προσαρτα΄ται
στη συνθη΄κη για την Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση και στη συνθη΄κη για
την ΄δρυση
ι
της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας, ο΄τι επιθυµου΄ν να
συµµετα΄σχουν στη θε΄σπιση και εφαρµογη΄ του παρο΄ντος
κανονισµου΄.
(1) EE L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
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(25) Συ΄µφωνα µε τα α΄ρθρα 1 και 2 του πρωτοκο΄λλου σχετικα΄ µε
τη θε΄ση της ∆ανι΄ας, το οποι΄ο προσαρτα΄ται στη συνθη΄κη για
την Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση και στη συνθη΄κη για την ΄δρυση
ι
της
Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας, αυτο΄ το κρα΄τος δεν συµµετε΄χει στη
θε΄σπιση του παρο΄ντος κανονισµου΄ και ως εκ του΄του ο παρω΄ν
κανονισµο΄ς δεν το δεσµευ΄ει ου΄τε ισχυ΄ει ΄εναντι αυτου΄,
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— η τελευται΄α συνη΄θης διαµονη΄ των συζυ΄γων στο µε΄τρο που
΄ενας των συζυ΄γων ΄εχει ακο΄µα αυτη΄ τη διαµονη΄
η΄
— η συνη΄θης διαµονη΄ του εναγοµε΄νου
η΄

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

— σε περι΄πτωση κοινη΄ς αιτη΄σεως, η συνη΄θης διαµονη΄ του
ενο΄ς η΄ του α΄λλου των συζυ΄γων
η΄

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

— η συνη΄θης διαµονη΄ του ενα΄γοντος εα΄ν ει΄χε αυτη΄ τη
διαµονη΄ επι΄ τουλα΄χιστον ΄ενα χρο΄νο αµε΄σως πριν την
αγωγη΄
η΄

'Αρθρο 1

α) στις αστικε΄ς διαδικασι΄ες που αφορου΄ν το διαζυ΄γιο, το
δικαστικο΄ χωρισµο΄ και την ακυ΄ρωση του γα΄µου των συζυ΄γων·

— η συνη΄θης διαµονη΄ του ενα΄γοντος εα΄ν ει΄χε αυτη΄ τη
διαµονη΄ επι΄ τουλα΄χιστον ΄εξι µη΄νες αµε΄σως πριν απο΄ την
κατα΄θεση της αγωγη΄ς και εα΄ν ει΄ναι ει΄τε υπη΄κοος του εν
λο΄γω κρα΄τους µε΄λους η΄ στην περι΄πτωση του Ηνωµε΄νου
Βασιλει΄ου και της Ιρλανδι΄ας ΄εχει εκει΄ «domicile»·

β) στις αστικε΄ς διαδικασι΄ες που αφορου΄ν τη γονικη΄ µε΄ριµνα επι΄
των κοινω΄ν τε΄κνων των συζυ΄γων συνεπει΄α των αναφερο΄µενων
στο στοιχει΄ο α) διαδικασιω΄ν που αφορου΄ν τις γαµικε΄ς σχε΄σεις.

β) της ιθαγε΄νειας των δυ΄ο συζυ΄γων η΄, στην περι΄πτωση του
Ηνωµε΄νου Βασιλει΄ου και της Ιρλανδι΄ας, του «domicile» των
δυ΄ο συζυ΄γων.

1.

Ο παρω΄ν κανονισµο΄ς εφαρµο΄ζεται:

2.
Εξοµοιω΄νονται προς τις ενω΄πιον δικαστηρι΄ου διαδικασι΄ες οι
λοιπε΄ς διαδικασι΄ες που αναγνωρι΄ζονται επιση΄µως σε ΄ενα κρα΄τος
µε΄λος. Ο ο΄ρος «δικαστη΄ρια» συµπεριλαµβα΄νει κα΄θε αρµο΄δια επι΄
του θε΄µατος αρχη΄ των κρατω΄ν µελω΄ν.

2.
Για τους σκοπου΄ς του παρο΄ντος κανονισµου΄ ο ο΄ρος
«domicile» νοει΄ται ο΄πως στην ΄εννοµη τα΄ξη του Ηνωµε΄νου Βασιλει΄ου και της Ιρλανδι΄ας.
'Αρθρο 3

3.
Στον παρο΄ντα κανονισµο΄ ο ο΄ρος «κρα΄τος µε΄λος» περιλαµβα΄νει ο΄λα τα κρα΄τη µε΄λη πλην της ∆ανι΄ας.

Γονικη΄ µε΄ριµνα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

1.
Τα δικαστη΄ρια κρα΄τους µε΄λους που ασκου΄ν δικαιοδοσι΄α
δυνα΄µει του α΄ρθρου 2 επι΄αγωγη΄ς διαζυγι΄ου, δικαστικου΄ χωρισµου΄
η΄ ακυ΄ρωσης ενο΄ς γα΄µου ΄εχουν διεθνη΄ δικαιοδοσι΄α επι΄ θεµα΄των
που αφορου΄ν τη γονικη΄ µε΄ριµνα επι΄ του κοινου΄ τε΄κνου των
συζυ΄γων, εφο΄σον αυτο΄ ΄εχει συνη΄θη διαµονη΄ στο ΄διο
ι αυτο΄ κρα΄τος
µε΄λος.

∆ΙΕΘΝΗΣ ∆ΙΚΑΙΟ∆ΟΣΙΑ

Τ µ η΄ µ α 1
΄ξεις
Γενικε΄ς διατα
'Αρθρο 2
∆ιαζυ΄γιο, δικαστικο΄ς χωρισµο΄ς και ακυ΄ρωση του γα΄µου
1.
∆ιεθνη΄ δικαιοδοσι΄α σε θε΄µατα διαζυγι΄ου, δικαστικου΄
χωρισµου΄ και ακυ΄ρωσης του γα΄µου των συζυ΄γων ΄εχουν τα
δικαστη΄ρια του κρα΄τους µε΄λους:
α) στο ΄εδαφος του οποι΄ου ευρι΄σκεται:
— η συνη΄θης διαµονη΄ των συζυ΄γων
η΄

2.
'Οταν το τε΄κνο δεν ΄εχει συνη΄θη διαµονη΄ στο κρα΄τος µε΄λος
που αναφε΄ρεται στην παρα΄γραφο 1, τα δικαστη΄ρια του εν λο΄γω
κρα΄τους ΄εχουν διεθνη΄ δικαιοδοσι΄α επι΄ του θε΄µατος αυτου΄, εφο΄σον
το τε΄κνο ΄εχει συνη΄θη διαµονη΄ σε ΄ενα απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη και:
α) τουλα΄χιστον ΄ενας εκ των συζυ΄γων ΄εχει τη γονικη΄ µε΄ριµνα επι΄
του τε΄κνου
και
β) η διεθνη΄ς δικαιοδοσι΄α των δικαστηρι΄ων ΄εχει γι΄νει δεκτη΄ απο΄
τους συζυ΄γους και συνα΄δει προς τα µει΄ζονα συµφε΄ροντα του
τε΄κνου.
3.
Η διεθνη΄ς δικαιοδοσι΄α που απονε΄µεται απο΄ τις παραγρα΄φους
1 και 2 παυ΄ει:
α) µο΄λις καταστει΄τελεσι΄δικη η απο΄φαση που δε΄χεται η΄ απορρι΄πτει
την αγωγη΄ διαζυγι΄ου, δικαστικου΄ χωρισµου΄ η΄ ακυ΄ρωσης του
γα΄µου
η΄
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β) στις περιπτω΄σεις ο΄που κατα΄ την ηµεροµηνι΄α που αναφε΄ρεται
στο στοιχει΄ο α) εκκρεµει΄ δι΄κη σχετικη΄ µε τη γονικη΄ µε΄ριµνα,
µο΄λις καταστει΄ τελεσι΄δικη η απο΄φαση επι΄ της εν λο΄γω δι΄κης

30.6.2000

'Αρθρο 8
Επικουρικε΄ς δικαιοδοτικε΄ς βα΄σεις

η΄
γ) στις περιπτω΄σεις που αναφε΄ρονται στα στοιχει΄α α) και β) µο΄λις
περατωθει΄ η δι΄κη για α΄λλο λο΄γο.

'Αρθρο 4
΄ν
Απαγωγη΄ παιδιω
Τα αρµο΄δια, κατα΄ την ΄εννοια του α΄ρθρου 3, δικαστη΄ρια, ασκου΄ν
τη διεθνη΄ δικαιοδοσι΄α τους συ΄µφωνα µε τη συ΄µβαση της Χα΄γης
της 25ης Οκτωβρι΄ου 1980 περι΄ των αστικω΄ν θεµα΄των σχετικα΄ µε
τη διεθνη΄ απαγωγη΄ παιδιω΄ν, και ιδι΄ως συ΄µφωνα µε τα α΄ρθρα 3 και
16 της συ΄µβασης αυτη΄ς.

1.
Εφο΄σον ουδε΄ν δικαστη΄ριο ενο΄ς κρα΄τους µε΄λους ΄εχει συνη΄θη
διεθνη΄ δικαιοδοσι΄α βα΄σει των α΄ρθρων 2 ΄εως 6, η διεθνη΄ς δικαιοδοσι΄α ρυθµι΄ζεται, σε κα΄θε κρα΄τος µε΄λος, απο΄ το δι΄καιο του κρα΄τους
αυτου΄.
2.
Κα΄θε υπη΄κοος κρα΄τους µε΄λους που ΄εχει συνη΄θη διαµονη΄
στο ΄εδαφος α΄λλου κρα΄τους µε΄λους µπορει΄ να επικαλει΄ται, ο΄πως οι
ηµεδαποι΄, τους κανο΄νες δικαιοδοσι΄ας που εφαρµο΄ζονται στο εν
λο΄γω κρα΄τος κατα΄ εναγοµε΄νου που δεν ΄εχει συνη΄θη διαµονη΄ ου΄τε
ει΄ναι υπη΄κοος α΄λλου κρα΄τους µε΄λους η΄ στην περι΄πτωση του
Ηνωµε΄νου Βασιλει΄ου και της Ιρλανδι΄ας δεν ΄εχει «domicile» στο
΄εδαφος ενο΄ς απο΄ τα δυ΄ο αυτα΄ κρα΄τη µε΄λη.

Τ µ η΄ µ α 2
'Αρθρο 5
Ανταγωγη΄
Το δικαστη΄ριο ενω΄πιον του οποι΄ου εκκρεµει΄ η κυ΄ρια αγωγη΄ βα΄σει
των α΄ρθρων 2 ΄εως 4 ει΄ναι αρµο΄διο και για την ανταγωγη΄, στο
µε΄τρο που αυτη΄ εµπι΄πτει στο πεδι΄ο εφαρµογη΄ς του παρο΄ντος
κανονισµου΄.

'Αρθρο 6

΄ς δικαιοδοσι΄ας και του παραδεκτου
΄
'Ερευνα της διεθνου
'Αρθρο 9
'Ερευνα της διεθνου΄ς δικαιοδοσι΄ας
∆ικαστη΄ριο κρα΄τους µε΄λους διαπιστω΄νει αυτεπαγγε΄λτως την
΄ελλειψη διεθνου΄ς δικαιοδοσι΄ας του εφο΄σον καλει΄ται να κρι΄νει
διαφορα΄ για την οποι΄α δεν ΄εχει δικαιοδοσι΄α βα΄σει του παρο΄ντος
κανονισµου΄ και για την οποι΄α δικαστη΄ριο α΄λλου κρα΄τους µε΄λους
΄εχει διεθνη΄ δικαιοδοσι΄α δυνα΄µει του παρο΄ντος κανονισµου΄.

Μετατροπη΄ του δικαστικου΄ χωρισµου΄ σε διαζυ΄γιο
Με την επιφυ΄λαξη του α΄ρθρου 2, το δικαστη΄ριο του κρα΄τους
µε΄λους το οποι΄ο εξε΄δωσε απο΄φαση επι΄ του δικαστικου΄ χωρισµου΄
ει΄ναι εξι΄σου αρµο΄διο για να µετατρε΄ψει την απο΄φαση αυτη΄ σε
διαζυ΄γιο, εφο΄σον το προβλε΄πει το δι΄καιο του οικει΄ου κρα΄τους
µε΄λους.

'Αρθρο 7
Αποκλειστικη΄ δικαιοδοσι΄α βα΄σει των α΄ρθρων 2 ΄εως 6
Συ΄ζυγος που:

'Αρθρο 10
'Ερευνα του παραδεκτου΄
1.
'Οταν εναγο΄µενος που ΄εχει τη συνη΄θη διαµονη΄ του σε ΄ενα
κρα΄τος α΄λλο απο΄ το κρα΄τος µε΄λος στο οποι΄ο ασκη΄θηκε η αγωγη΄
δεν παρι΄σταται, το δικαστη΄ριο που ΄εχει διεθνη΄ δικαιοδοσι΄α
υποχρεου΄ται να αναστει΄λει τη διαδικασι΄α µε΄χρις ο΄του εξακριβωθει΄
ο΄τι ο εναγο΄µενος αυτο΄ς η΄ταν σε θε΄ση να παραλα΄βει το εισαγωγικο΄
΄εγγραφο της δι΄κης η΄ α΄λλο ισοδυ΄ναµο ΄εγγραφο εντο΄ς της αναγκαι΄ας
για την α΄µυνα΄ του προθεσµι΄ας η΄ ο΄τι καταβλη΄θηκε κα΄θε επιµε΄λεια
για το σκοπο΄ αυτο΄.

β) ΄εχει την ιθαγε΄νεια κρα΄τους µε΄λους, η΄ στην περι΄πτωση του
Ηνωµε΄νου Βασιλει΄ου και της Ιρλανδι΄ας ΄εχει «domicile» στο
΄εδαφος ενο΄ς απο΄ τα δυ΄ο αυτα΄ κρα΄τη µε΄λη,

2.
Το α΄ρθρο 19 του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1348/2000
του Συµβουλι΄ου, της 29ης Μαι΅ου 2000, για την επι΄δοση και
κοινοποι΄ηση στα κρα΄τη µε΄λη δικαστικω΄ν και εξωδι΄κων πρα΄ξεων σε
αστικε΄ς η΄ εµπορικε΄ς υποθε΄σεις (1) εφαρµο΄ζεται αντι΄ των διατα΄ξεων
της παραγρα΄φου 1, εα΄ν το εισαγωγικο΄ της δι΄κης ΄εγγραφο η΄ α΄λλο
ισοδυ΄ναµο ΄εγγραφο ΄επρεπε να διαβιβαστει΄ απο΄ το ΄ενα κρα΄τος
µε΄λος στο α΄λλο δυνα΄µει του ανωτε΄ρω κανονισµου΄.

µπορει΄ να εναχθει΄ σε α΄λλο κρα΄τος µε΄λος µο΄νον δυνα΄µει των
α΄ρθρων 2 ΄εως 6.

(1) Βλε΄πε σ. 37 της παρου΄σας Επι΄σηµης Εφηµερι΄δας.

α) ΄εχει τη συνη΄θη διαµονη΄ του στο ΄εδαφος κρα΄τους µε΄λους
η΄
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3.
'Οταν δεν εφαρµο΄ζονται οι διατα΄ξεις του κανονισµου΄ (ΕΚ)
αριθ. 1348/2000, εφαρµο΄ζεται το α΄ρθρο 15 της συ΄µβασης της
Χα΄γης της 15ης Νοεµβρι΄ου 1965 σχετικα΄ µε την επι΄δοση και την
κοινοποι΄ηση στο εξωτερικο΄ δικαστικω΄ν και εξωδι΄κων πρα΄ξεων η΄
ισοδυνα΄µων εγγρα΄φων σε αστικε΄ς και εµπορικε΄ς υποθε΄σεις, εα΄ν το
εισαγωγικο΄ της δι΄κης ΄εγγραφο ΄επρεπε να διαβιβαστει΄ στην αλλοδαπη΄ κατ' εφαρµογη΄ της συµβα΄σεως αυτη΄ς.

Τ µ η΄ µ α 3
Εκκρεµοδικι΄α και συναφει΄ς αγωγε΄ς

'Αρθρο 11
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Τ µ η΄ µ α 4
΄ µε΄τρα
Ασφαλιστικα
'Αρθρο 12
Σε επει΄γουσες περιπτω΄σεις, οι διατα΄ξεις του παρο΄ντος κανονισµου΄
δεν εµποδι΄ζουν τα αρµο΄δια δικαστη΄ρια κρα΄τους µε΄λους να
λαµβα΄νουν ασφαλιστικα΄ µε΄τρα σχετικα΄ µε προ΄σωπα η΄ αγαθα΄ που
ευρι΄σκονται στο κρα΄τος αυτο΄, τα οποι΄α προβλε΄πονται απο΄ το
δι΄καιο αυτου΄ του κρα΄τους µε΄λους, ΄εστω και αν το δικαστη΄ριο
α΄λλου κρα΄τους µε΄λους ΄εχει, συ΄µφωνα µε τον παρο΄ντα κανονισµο΄,
διεθνη΄ δικαιοδοσι΄α για την ουσι΄α της υποθε΄σεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

1.
Αν ΄εχουν ασκηθει΄ αγωγε΄ς µε το ΄διο
ι αντικει΄µενο και την ΄δια
ι
αιτι΄α µεταξυ΄ των αυτω΄ν διαδι΄κων ενω΄πιον δικαστηρι΄ων διαφο΄ρων
κρατω΄ν µελω΄ν, κα΄θε δικαστη΄ριο εκτο΄ς εκει΄νου που επελη΄φθη
πρω΄το, αναστε΄λλει αυτεπαγγε΄λτως τη διαδικασι΄α του µε΄χρι να
διαπιστωθει΄ η διεθνη΄ς δικαιοδοσι΄α του δικαστηρι΄ου που επελη΄φθη
πρω΄το.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

2.
Αν ΄εχουν ασκηθει΄ αγωγε΄ς διαζυγι΄ου, δικαστικου΄ χωρισµου΄
και ακυ΄ρωσης του γα΄µου των συζυ΄γων, οι οποι΄ες δεν ΄εχουν το ΄διο
ι
αντικει΄µενο ου΄τε την ΄δια
ι
αιτι΄α µεταξυ΄ των ΄διων
ι
διαδι΄κων
ενω΄πιον δικαστηρι΄ων διαφο΄ρων κρατω΄ν µελω΄ν, το δικαστη΄ριο
που επιλαµβα΄νεται µεταγενε΄στερα αναστε΄λλει αυτεπαγγε΄λτως τη
διαδικασι΄α ΄εως ο΄του διαπιστωθει΄ η διεθνη΄ς δικαιοδοσι΄α του
δικαστηρι΄ου που επελη΄φθη πρω΄το.

1.
Ως «απο΄φαση», κατα΄ την ΄εννοια του παρο΄ντος κανονισµου΄,
νοει΄ται κα΄θε απο΄φαση διαζυγι΄ου, δικαστικου΄ χωρισµου΄ η΄ ακυ΄ρωσης γα΄µου εκδιδο΄µενη απο΄ δικαστη΄ριο κρα΄τους µε΄λους, καθω΄ς και
κα΄θε απο΄φαση που αφορα΄ τη γονικη΄ µε΄ριµνα των συζυ΄γων
και λαµβα΄νεται επ' ευκαιρι΄α των ανωτε΄ρω διαδικασιω΄ν γαµικω΄ν
διαφορω΄ν, ασχε΄τως ονοµασι΄ας της, ο΄πως διαταγη΄, η΄ δια΄ταξη η΄
απο΄φαση.

3.
'Οταν διαπιστωθει΄ η διεθνη΄ς δικαιοδοσι΄α του δικαστηρι΄ου
που επελη΄φθη πρω΄το, κα΄θε δικαστη΄ριο που επιλαµβα΄νεται µεταγενε΄στερα οφει΄λει να διαπιστω΄σει την ΄ελλειψη διεθνου΄ς δικαιοδοσι΄ας
του υπε΄ρ αυτου΄ του δικαστηρι΄ου.
Στην περι΄πτωση αυτη΄, ο δια΄δικος που α΄σκησε τη σχετικη΄ αγωγη΄
ενω΄πιον του δικαστηρι΄ου που επιλαµβα΄νεται µεταγενε΄στερα µπορει΄
να ασκη΄σει την αγωγη΄ ενω΄πιον του δικαστηρι΄ου που επελη΄φθη
πρω΄το.

'Αρθρο 13
'Εννοια της «απο΄φασης»

2.
Το παρο΄ν κεφα΄λαιο εφαρµο΄ζεται επι΄σης για τον καθορισµο΄
του ποσου΄ των εξο΄δων και δαπανω΄ν σε δι΄κες που διεξα΄γονται
βα΄σει του παρο΄ντος κανονισµου΄ και για την εκτε΄λεση διαταγω΄ν η΄
εντολω΄ν πληρωµη΄ς των εν λο΄γω εξο΄δων και δαπανω΄ν.
3.
Για τους σκοπου΄ς της εφαρµογη΄ς του παρο΄ντος κανονισµου΄,
τα δηµο΄σια ΄εγγραφα που ΄εχουν εκδοθει΄ και ει΄ναι εκτελεστα΄ σε
κρα΄τος µε΄λος καθω΄ς και οι συµβιβασµοι΄ που καταρτι΄ζονται
ενω΄πιον δικαστηρι΄ου κατα΄ τη δια΄ρκεια δι΄κης και ει΄ναι εκτελεστοι΄
στο κρα΄τος µε΄λος ο΄που συνη΄φθησαν, αναγνωρι΄ζονται και
καθι΄στανται εκτελεστοι΄(-α΄) υπο΄ τους ΄διους
ι
ο΄ρους ο΄πως και οι
αποφα΄σεις που αναφε΄ρονται στη παρα΄γραφο 1.

4.
Για τους σκοπου΄ς του παρο΄ντος α΄ρθρου ΄ενα δικαστη΄ριο
λογι΄ζεται ως επιληφθε΄ν:
α) απο΄ της καταθε΄σεως στο δικαστη΄ριο του εισαγωγικου΄ εγγρα΄φου της δι΄κης η΄ α΄λλου ισοδυ΄ναµου εγγρα΄φου, εφο΄σον ο
ενα΄γων δεν παρε΄λειψε στη συνε΄χεια να λα΄βει τα απαιτου΄µενα
µε΄τρα για την πραγµατοποι΄ηση της επι΄δοσης στον εναγο΄µενο
η΄
β) εα΄ν το ΄εγγραφο πρε΄πει να επιδοθει΄ προτου΄ κατατεθει΄ στο
δικαστη΄ριο, µο΄λις παραληφθει΄ απο΄ την αρχη΄ που ει΄ναι υπευ΄θυνη για την επι΄δοση, εφο΄σον ο ενα΄γων δεν παρε΄λειψε στη
συνε΄χεια να λα΄βει τα απαιτου΄µενα µε΄τρα για την κατα΄θεση του
εγγρα΄φου στο δικαστη΄ριο.

Τ µ η΄ µ α 1
΄ ριση
Αναγνω
'Αρθρο 14
΄ ριση αποφα΄σεων
Αναγνω
1.
Οι αποφα΄σεις που εκδι΄δονται σε ΄ενα κρα΄τος µε΄λος αναγνωρι΄ζονται στα υπο΄λοιπα κρα΄τη µε΄λη χωρι΄ς να απαιτει΄ται κα΄ποια
ιδιαι΄τερη διαδικασι΄α.
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2.
Ειδικο΄τερα, και µε την επιφυ΄λαξη της παραγρα΄φου 3, οποιοδη΄ποτε κρα΄τος µε΄λος µπορει΄ να επιφε΄ρει τροποποιη΄σεις χωρι΄ς
ιδιαι΄τερη διαδικασι΄α στα ληξιαρχικα΄ βιβλι΄α του βα΄σει αποφα΄σεως
διαζυγι΄ου, δικαστικου΄ χωρισµου΄ η΄ ακυ΄ρωσης γα΄µου που εκδι΄δεται
σε α΄λλο κρα΄τος µε΄λος και δεν επιδε΄χεται περαιτε΄ρω ενδι΄κων µε΄σων
κατα΄ το δι΄καιο του εν λο΄γω κρα΄τους µε΄λους.

3.
Οποιοσδη΄ποτε ενδιαφερο΄µενος µπορει΄, συ΄µφωνα µε τις
διαδικασι΄ες που προβλε΄πουν τα τµη΄µατα 2 και 3 του παρο΄ντος
κεφαλαι΄ου, να ζητη΄σει την ΄εκδοση απο΄φασης για την αναγνω΄ριση
η΄ µη αναγνω΄ριση της απο΄φασης.

4.
Εα΄ν η επι΄κληση της αναγνωρι΄σεως γι΄νεται παρεµπιπτο΄ντως
ενω΄πιον δικαστηρι΄ου κρα΄τους µε΄λους, το δικαστη΄ριο αυτο΄ ΄εχει
διεθνη΄ δικαιοδοσι΄α να κρι΄νει σχετικα΄.

'Αρθρο 15
΄ ρισης
Λο΄γοι µη αναγνω
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γ) αν το εισαγωγικο΄ ΄εγγραφο της δι΄κης η΄ α΄λλο ισοδυ΄ναµο
΄εγγραφο δεν ΄εχει επιδοθει΄η΄ κοινοποιηθει΄στον ερηµοδικη΄σαντα
δια΄δικο ΄εγκαιρα και κατα΄ τρο΄πον ω΄στε να µπορει΄ να αµυνθει΄,
εκτο΄ς εα΄ν βεβαιωθει΄ ο΄τι ο δια΄δικος ΄εχει δεχθει΄ την απο΄φαση
κατα΄ τρο΄πο µη επιδεχο΄µενο αµφισβη΄τηση·
δ) κατο΄πιν αιτη΄µατος προσω΄που που ισχυρι΄ζεται ο΄τι η απο΄φαση
παραβια΄ζει τη γονικη΄ µε΄ριµνα΄ του, εα΄ν η απο΄φαση ΄εχει εκδοθει΄
χωρι΄ς να δοθει΄ στο προ΄σωπο αυτο΄ η ευκαιρι΄α να ακουσθει΄·
ε) αν η απο΄φαση ει΄ναι ασυµβι΄βαστη µε µεταγενε΄στερη απο΄φαση
σχετικη΄ µε τη γονικη΄ µε΄ριµνα που ΄εχει εκδοθει΄ στο κρα΄τος
µε΄λος αναγνωρι΄σεως
η΄
στ) αν η απο΄φαση ει΄ναι ασυµβι΄βαστη µε µεταγενε΄στερη απο΄φαση
σχετικη΄ µε τη γονικη΄ µε΄ριµνα που ΄εχει εκδοθει΄ σε α΄λλο κρα΄τος
µε΄λος η΄ στην τρι΄τη χω΄ρα συνη΄θους διαµονη΄ς του τε΄κνου,
εφο΄σον η µεταγενε΄στερη απο΄φαση συγκεντρω΄νει τις προϋποθε΄σεις που απαιτου΄νται για την αναγνω΄ριση΄ της στο κρα΄τος
αναγνωρι΄σεως.

1.
Αποφα΄σεις που αφορου΄ν διαζυ΄γιο, δικαστικο΄ χωρισµο΄ η΄
ακυ΄ρωση γα΄µου δεν αναγνωρι΄ζονται:

'Αρθρο 16

α) αν η αναγνω΄ριση αντι΄κειται προδη΄λως ση δηµο΄σια τα΄ξη του
κρα΄τους µε΄λους αναγνωρι΄σεως·

∆ικαστη΄ριο κρα΄τους µε΄λους δυ΄ναται, βα΄σει συµφωνι΄ας αναγνω΄ρισης και εκτε΄λεσης αποφα΄σεων, να µην αναγνωρι΄σει απο΄φαση
εκδοθει΄σα σε α΄λλο κρα΄τος µε΄λος αν, στις περιπτω΄σεις του
α΄ρθρου 8, η απο΄φαση ει΄χε ως µο΄νη βα΄ση κριτη΄ρια διεθνου΄ς
δικαιοδοσι΄ας διαφορετικα΄ των προβλεποµε΄νων στα α΄ρθρα 2 ΄εως
7.

β) αν το εισαγωγικο΄ ΄εγγραφο της δι΄κης η΄ α΄λλο ισοδυ΄ναµο
΄εγγραφο δεν ΄εχει επιδοθει΄η΄ κοινοποιηθει΄στον ερηµοδικη΄σαντα
εναγο΄µενο ΄εγκαιρα και κατα΄ τρο΄πον ω΄στε να µπορει΄ να
αµυνθει΄, εκτο΄ς εα΄ν βεβαιωθει΄ ο΄τι ο εναγο΄µενος ΄εχει δεχθει΄ την
απο΄φαση κατα΄ τρο΄πο µη επιδεχο΄µενο αµφισβη΄τηση·

'Αρθρο 17
γ) αν η απο΄φαση ει΄ναι ασυµβι΄βαστη µε απο΄φαση που ΄εχει εκδοθει΄
µεταξυ΄ των ΄διων
ι
διαδι΄κων στο κρα΄τος µε΄λος αναγνωρι΄σεως·
δ) αν η απο΄φαση ει΄ναι ασυµβι΄βαστη µε απο΄φαση που ΄εχει εκδοθει΄
προγενε΄στερα µεταξυ΄ των ΄διων
ι
διαδι΄κων σε α΄λλο κρα΄τος
µε΄λος η΄ σε τρι΄το κρα΄τος, εφο΄σον η προγενε΄στερη απο΄φαση
συγκεντρω΄νει τις προϋποθε΄σεις που απαιτου΄νται για την
αναγνω΄ριση΄ της στο κρα΄τος µε΄λος αναγνωρι΄σεως.

2.
Απο΄φαση σχετικη΄ µε τη γονικη΄ µε΄ριµνα των συζυ΄γων που
΄εχει εκδοθει΄ στα πλαι΄σια δι΄κης περι΄ γαµικω΄ν διαφορω΄ν, ο΄πως
αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 13, δεν αναγνωρι΄ζεται:

Απαγο΄ρευση ΄ερευνας της δικαιοδοσι΄ας του δικαστηρι΄ου
προε΄λευσης
Η δικαιοδοσι΄α του δικαστηρι΄ου του κρα΄τους µε΄λους προε΄λευσης
δεν ερευνα΄ται. Το κριτη΄ριο της δηµο΄σιας τα΄ξης του α΄ρθρου 15
παρα΄γραφος 1 στοιχει΄ο α) και παρα΄γραφος 2 στοιχει΄ο α) δεν
εφαρµο΄ζεται στους κανο΄νες διεθνου΄ς δικαιοδοσι΄ας των α΄ρθρων 2
΄εως 8.

'Αρθρο 18

α) αν η αναγνω΄ριση αντι΄κειται προδη΄λως στη δηµο΄σια τα΄ξη
του κρα΄τους µε΄λους αναγνωρι΄σεως, λαµβα΄νοµτας υπο΄ψη τα
µει΄ζονα συµφε΄ροντα του τε΄κνου·

∆ιαφορε΄ς του εφαρµοστε΄ου δικαι΄ου

β) αν ΄εχει εκδοθει΄, εκτο΄ς περιπτω΄σεων κατεπει΄γοντος, χωρι΄ς να
δοθει΄ στο τε΄κνο η ευκαιρι΄α να ακουσθει΄, κατα΄ παρα΄βαση
θεµελιωδω΄ν δικονοµικω΄ν αρχω΄ν του κρα΄τους µε΄λους
αναγνωρι΄σεως·

Αποφα΄σεις που αφορου΄ν διαζυ΄γιο, δικαστικο΄ χωρισµο΄ η΄ ακυ΄ρωση
γα΄µου δεν µπορου΄ν να µην αναγνωρισθου΄ν επειδη΄ η νοµοθεσι΄α του
κρα΄τους µε΄λους αναγνωρι΄σεως δεν επιτρε΄πει διαζυ΄γιο, δικαστικο΄
χωρισµο΄ η΄ ακυ΄ρωση γα΄µου βα΄σει των ΄διων
ι
γεγονο΄των.
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'Αρθρο 19
΄ ρηση επι΄ της ουσι΄ας
Μη αναθεω
Η επι΄ της ουσι΄ας αναθεω΄ρηση αποφα΄σεως αποκλει΄εται.
'Αρθρο 20

Εα΄ν ουδει΄ς απο΄ τους το΄πους που µνηµονευ΄ονται στο πρω΄το εδα΄φιο
δεν µπορει΄ να βρεθει΄ στο κρα΄τος µε΄λος εκτελε΄σεως, το κατα΄ το΄πον
αρµο΄διο δικαστη΄ριο καθορι΄ζεται απο΄ τον το΄πο εκτελε΄σεως.

3.
Σε σχε΄ση µε διαδικασι΄ες που προβλε΄πονται στο α΄ρθρο 14
παρα΄γραφος 3, το κατα΄ το΄πον αρµο΄διο δικαστη΄ριο καθορι΄ζεται
απο΄ το εσωτερικο΄ δι΄καιο του κρα΄τους µε΄λους στο οποι΄ο κινει΄ται η
διαδικασι΄α αναγνω΄ρισης η΄ µη αναγνω΄ρισης.

Αναστολη΄ διαδικασι΄ας

'Αρθρο 23

1.
Το δικαστη΄ριο κρα΄τους µε΄λους, απο΄ το οποι΄ο ζητει΄ται
αναγνω΄ριση αποφα΄σεως που εκδο΄θηκε σε α΄λλο κρα΄τος µε΄λος,
µπορει΄ να αναστει΄λει τη διαδικασι΄α, αν η απο΄φαση αυτη΄ ΄εχει
προσβληθει΄ µε τακτικο΄ ΄ενδικο µε΄σο.
2.
∆ικαστη΄ριο κρα΄τους µε΄λους απο΄ το οποι΄ο ζητει΄ται αναγνω΄ριση αποφα΄σεως που εκδο΄θηκε στην Ιρλανδι΄α η΄ στο Ηνωµε΄νο
Βασι΄λειο µπορει΄ να αναστει΄λει τη διαδικασι΄α εα΄ν στο κρα΄τος
προε΄λευσης η εκτε΄λεση ΄εχει ανασταλει΄λο΄γω ασκη΄σεως προσφυγη΄ς.

Τ µ η΄ µ α 2
Εκτε΄λεση
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∆ιαδικασι΄α εκτε΄λεσης

1.
Η αι΄τηση υποβα΄λλεται κατα΄ το δι΄καιο του κρα΄τους µε΄λους
εκτελε΄σεως.

2.
Ο αιτω΄ν οφει΄λει να προβει΄ σε εκλογη΄ κατοικι΄ας στην
περιφε΄ρεια του δικαστηρι΄ου στο οποι΄ο απευθυ΄νεται. Αν πα΄ντως το
δι΄καιο του κρα΄τους µε΄λους εκτελε΄σεως δεν προβλε΄πει την εκλογη΄
κατοικι΄ας, ο αιτω΄ν διορι΄ζει αντι΄κλητο.

3.
Στην αι΄τηση επισυνα΄πτονται τα ΄εγγραφα που αναφε΄ρονται
στα α΄ρθρα 32 και 33.

'Αρθρο 21
'Αρθρο 24

Εκτελεστε΄ς αποφα΄σεις
1.
Απο΄φαση που εκδο΄θηκε σε κρα΄τος µε΄λος για την α΄σκηση
της γονικη΄ς µε΄ριµνας επι΄ κοινου΄ τε΄κνου των διαδι΄κων, η οποι΄α
ει΄ναι εκτελεστη΄ σ' αυτο΄ το κρα΄τος µε΄λος και ΄εχει επιδοθει΄,
εκτελει΄ται σε α΄λλο κρα΄τος µε΄λος αφου΄ κηρυχθει΄ εκει΄ εκτελεστη΄ µε
αι΄τηση κα΄θε ενδιαφερο΄µενου.
2.
Πα΄ντως, στο Ηνωµε΄νο Βασι΄λειο µια τε΄τοια απο΄φαση εκτελει΄ται στην Αγγλι΄α και στην Ουαλι΄α, στην Σκωτι΄α η΄ στην Βο΄ρειο
Ιρλανδι΄α αφου΄ προηγουµε΄νως η απο΄φαση αυτη΄ εγγραφει΄ προς
εκτε΄λεση, στο αντι΄στοιχο τµη΄µα του Ηνωµε΄νου Βασιλει΄ου, µε
αι΄τηση κα΄θε ενδιαφεροµε΄νου.
'Αρθρο 22
Κατα΄ το΄πον αρµο΄δια δικαστη΄ρια

Απο΄φαση του δικαστηρι΄ου

1.
Το δικαστη΄ριο στο οποι΄ο υποβα΄λλεται η αι΄τηση αποφασι΄ζει
αµελλητι΄. Ο δια΄δικος, κατα΄ του οποι΄ου ζητει΄ται η εκτε΄λεση,
δεν ΄εχει στο στα΄διο αυτο΄ της διαδικασι΄ας δικαι΄ωµα υποβολη΄ς
παρατηρη΄σεων.

2.
Η αι΄τηση µπορει΄ να απορριφθει΄ µο΄νο για ΄εναν απο΄ τους
λο΄γους που προβλε΄πονται στα α΄ρθρα 15, 16 και 17.

3.

Η επι΄ της ουσι΄ας αναθεω΄ρηση αποφα΄σεως αποκλει΄εται.

'Αρθρο 25

1.
Η αι΄τηση για την κη΄ρυξη εκτελεστο΄τητας υποβα΄λλεται στο
δικαστη΄ριο που προβλε΄πεται στον κατα΄λογο του παραρτη΄µατος Ι.

Επι΄δοση η΄ κοινοποι΄ηση της απο΄φασης

2.
Η κατα΄ το΄πον αρµοδιο΄τητα καθορι΄ζεται απο΄ τη συνη΄θη
διαµονη΄ του προσω΄που κατα΄ του οποι΄ου ζητει΄ται η εκτε΄λεση η΄
απο΄ τη συνη΄θη διαµονη΄ του τε΄κνου το οποι΄ο αφορα΄ η αι΄τηση.

Η απο΄φαση επι΄ της αιτη΄σεως επιδι΄δεται η΄ κοινοποιει΄ται αµελλητι΄
στον αιτου΄ντα, επιµελει΄α του γραµµατε΄α του δικαστηρι΄ου, ο΄πως
προβλε΄πει το δι΄καιο του κρα΄τους µε΄λους εκτελε΄σεως.
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'Αρθρο 26
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Προσφυγη΄ κατα΄ της αποφα΄σεως εκτελε΄σεως

2.
Εα΄ν η απο΄φαση ΄εχει εκδοθει΄ στην Ιρλανδι΄α η΄ στο Ηνωµε΄νο
Βασι΄λειο, κα΄θε µορφη΄ ΄ενδικου µε΄σου διαθεσι΄µου στο κρα΄τος µε΄λος
προελευ΄σεως θωρει΄ται ως τακτικο΄ ΄ενδικο µε΄σο για τους σκοπου΄ς
της παραγρα΄φου 1.

1.
Προσφυγη΄ κατα΄ της κηρυ΄ξεως της εκτελεστο΄τητας µπορει΄
να ασκηθει΄ και απο΄ τους δυ΄ο διαδι΄κους.

'Αρθρο 29

2.
Η προσφυγη΄ ασκει΄ται σε δικαστη΄ριο που περιλαµβα΄νεται
στον κατα΄λογο του παραρτη΄µατος ΙΙ.

Μερικη΄ εκτε΄λεση

3.
Η προσφυγη΄ εκδικα΄ζεται συ΄µφωνα µε τους κανο΄νες που
διε΄πουν τη διαδικασι΄α της αµφισβητου΄µενης δικαιοδοσι΄ας.

1.
Αν η απο΄φαση ΄εκρινε επι΄ πολλω΄ν αξιω΄σεων και δεν µπορει΄
να κηρυχθει΄ εκτελεστη΄ στο συ΄νολο΄ της, το δικαστη΄ριο την
κηρυ΄σσει εκτελεστη΄ ως προς µι΄α η΄ περισσο΄τερες απο΄ τις αξιω΄σεις.

4.
Εα΄ν η προσφυγη΄ ασκει΄ται απο΄ τον αιτου΄ντα την κη΄ρυξη
εκτελεστο΄τητας, ο δια΄δικος κατα΄ του οποι΄ου ζητει΄ται η εκτε΄λεση
θα κληθει΄ να εµφανιστει΄ ενω΄πιον του δικαστηρι΄ου της προσφυγη΄ς.
Εα΄ν ο εν λο΄γω δια΄δικος δεν εµφανιστει΄, εφαρµο΄ζονται οι διατα΄ξεις
του α΄ρθρου 10.

Ο αιτω΄ν µπορει΄ να ζητη΄σει µερικη΄ εκτε΄λεση της αποφα΄σεως.

2.

'Αρθρο 30
5.
Η προσφυγη΄ κατα΄ της κη΄ρυξης εκτελεστο΄τητας ασκει΄ται
εντο΄ς µηνο΄ς απο΄ την επι΄δοση΄ της. Εα΄ν ο δια΄δικος κατα΄ του οποι΄ου
ζητει΄ται η εκτε΄λεση ΄εχει τη συνη΄θη διαµονη΄ του σε κρα΄τος µε΄λος
α΄λλο απο΄ εκει΄νο στο οποι΄ο κηρυ΄χθηκε η εκτελεστο΄τητα, η
προθεσµι΄α για την α΄σκηση της προσφυγη΄ς ει΄ναι δυ΄ο µη΄νες απο΄
την ηµε΄ρα που του ΄εγινε η επι΄δοση προσωπικα΄, η΄ στην κατοικι΄α
του. Η προθεσµι΄α αυτη΄ δεν παρεκτει΄νεται λο΄γω αποστα΄σεως.

'Αρθρο 27

∆ικαστικη΄ αρωγη΄

Ο αιτω΄ν στον οποι΄ο ΄εχει παρασχεθει΄ στο κρα΄τος µε΄λος προελευ΄σεως εν ο΄λω η΄ εν µε΄ρει δικαστικη΄ αρωγη΄ η΄ απαλλαγη΄ απο΄ ΄εξοδα
και δαπα΄νες, απολαυ΄ει, στο πλαι΄σιο της διαδικασι΄ας των α΄ρθρων
22 ΄εως 25, της ευµενε΄στερης µεταχει΄ρισης η΄ της ευρυ΄τερης
απαλλαγη΄ς απο΄ ΄εξοδα και δαπα΄νες, που προβλε΄πει το δι΄καιο του
κρα΄τους µε΄λους εκτελε΄σεως.

∆ικαστη΄ριο προσφυγη΄ς και ΄ενδικα µε΄σα
'Αρθρο 31
Κατα΄ της αποφα΄σεως επι΄ της προσφυγη΄ς µπορου΄ν να ασκηθου΄ν
µο΄νον οι αναφερο΄µενες στο παρα΄ρτηµα ΙΙΙ διαδικασι΄ες.
Εγγυοδοσι΄α η΄ κατα΄θεση χρηµατικου΄ ποσου΄
'Αρθρο 28

Αναστολη΄ της διαδικασι΄ας

1.
Το δικαστη΄ριο ενω΄πιον του οποι΄ου ασκει΄ται η προσφυγη΄
συ΄µφωνα µε τα α΄ρθρα 26 η΄ 27, µπορει΄, µε αι΄τηση του διαδι΄κου
κατα΄ του οποι΄ου ζητει΄ται η εκτε΄λεση, να αναστει΄λει τη διαδικασι΄α
αν ΄εχει ασκηθει΄ στο κρα΄τος µε΄λος προελευ΄σεως τακτικο΄ ΄ενδικο
µε΄σο η΄ αν η προθεσµι΄α για την α΄σκηση΄ του τρε΄χει. Στην τελευται΄α
περι΄πτωση το δικαστη΄ριο µπορει΄ να τα΄ξει προθεσµι΄α για την
α΄σκηση του ΄ενδικου αυτου΄ µε΄σου.

Σε δια΄δικο που ζητει΄ σε κρα΄τος µε΄λος την εκτε΄λεση αποφα΄σεως η
οποι΄α ΄εχει εκδοθει΄ σε α΄λλο κρα΄τος µε΄λος, καµι΄α εγγυ΄ηση η΄
κατα΄θεση χρηµατικου΄ ποσου΄, ανεξα΄ρτητα απο΄ την ονοµασι΄α της,
δεν µπορει΄ να επιβληθει΄ µε την αιτιολογι΄α ο΄τι:
α) δεν ΄εχει συνη΄θη διαµονη΄ στο κρα΄τος εκτελε΄σεως
η΄
β) ει΄ναι αλλοδαπο΄ς η΄, ο΄ταν η αναγνω΄ριση ζητει΄ται στο Ηνωµε΄νο
Βασι΄λειο η΄ στην Ιρλανδι΄α, δεν ΄εχει «domicile» εκει΄.

30.6.2000

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των
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'Αρθρο 35

΄ ξεις
Κοινε΄ς διατα

Επικυ΄ρωση η΄ α΄λλη ανα΄λογη διατυ΄πωση

'Εγγραφα

Καµια΄ επικυ΄ρωση η΄ α΄λλη ανα΄λογη διατυ΄πωση δεν απαιτει΄ται για
τα ΄εγγραφα που µνηµονευ΄ονται στα α΄ρθρα 32 και 33 και στο
α΄ρθρο 34 παρα΄γραφος 2, καθω΄ς και, εφο΄σον συντρε΄χει περι΄πτωση,
για το ΄εγγραφο διορισµου΄ αντικλη΄του.

1.
Ο δια΄δικος που επικαλει΄ται η΄ αµφισβητει΄ την αναγνω΄ριση η΄
ζητει΄ την κη΄ρυξη της εκτελεστο΄τητας, οφει΄λει να προσκοµι΄σει:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

α) αντι΄γραφο της αποφα΄σεως, το οποι΄ο να συγκεντρω΄νει τις
αναγκαι΄ες προϋποθε΄σεις γνησιο΄τητας

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

'Αρθρο 32

και
'Αρθρο 36

β) τη βεβαι΄ωση που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 33.
2.
Επιπλε΄ον, ο δια΄δικος που επικαλει΄ται η΄ αµφισβητει΄ την
αναγνω΄ριση η΄ ζητει΄ την κη΄ρυξη της εκτελεστο΄τητας, εφο΄σον
προ΄κειται για απο΄φαση ερη΄µην, οφει΄λει να προσκοµι΄σει:
α) το πρωτο΄τυπο η΄ κυρωµε΄νο αντι΄γραφο του εγγρα΄φου που
αποδεικνυ΄ει ο΄τι το εισαγωγικο΄ ΄εγγραφο της δι΄κης η΄ α΄λλο
ισοδυ΄ναµο ΄εγγραφο ΄εχει επιδοθει΄ η΄ κοινοποιηθει΄ στον ερηµοδικη΄σαντα δια΄δικο
η΄

Σχε΄ση µε α΄λλες συµβα΄σεις
1.
Με την επιφυ΄λαξη των α΄ρθρων 38 και 42 και της παραγρα΄φου 2 του παρο΄ντος α΄ρθρου, ο παρω΄ν κανονισµο΄ς αντικαθιστα΄,
µεταξυ΄ των κρατω΄ν µελω΄ν που ει΄ναι συµβαλλο΄µενα µε΄ρη του, τις
κατα΄ την ΄εναρξη ισχυ΄ος του υφιστα΄µενες συµβα΄σεις, συναφθει΄σες
µεταξυ΄ δυ΄ο η΄ περισσοτε΄ρων κρατω΄ν µελω΄ν και αφορω΄σες θε΄µατα
τα οποι΄α διε΄πονται απο΄ τον παρο΄ντα κανονισµο΄.
2.

β) οποιοδη΄ποτε ΄εγγραφο στο οποι΄ο να δηλω΄νεται ο΄τι ο εναγο΄µενος ΄εχει αποδεχθει΄ την απο΄φαση κατα΄ τρο΄πο µη επιδεχο΄µενο
αµφισβη΄τηση.
'Αρθρο 33
'Αλλα ΄εγγραφα
Το αρµο΄διο δικαστη΄ριο η΄ η αρµο΄δια αρχη΄ κρα΄τους µε΄λους
στο οποι΄ο εξεδο΄θη απο΄φαση εκδι΄δουν, κατο΄πιν αιτη΄σεως του
ενδιαφεροµε΄νου διαδι΄κου, βεβαι΄ωση χρησιµοποιω΄ντας το υπο΄δειγµα εντυ΄που που περιλαµβα΄νεται στο παρα΄ρτηµα IV (αποφα΄σεις
επι΄ γαµικω΄ν διαφορω΄ν) η΄ στο παρα΄ρτηµα V (αποφα΄σεις επι΄ γονικη΄ς
µε΄ριµνας).
'Αρθρο 34
Απουσι΄α εγγρα΄φων
1.
Αν δεν προσα΄γονται τα ΄εγγραφα που µνηµονευ΄ονται στο
α΄ρθρο 32 παρα΄γραφος 1 στοιχει΄ο β) η΄ παρα΄γραφος 2, το δικαστη΄ριο µπορει΄ ει΄τε να ορι΄σει προθεσµι΄α προσαγωγη΄ς τους ει΄τε να
δεχθει΄ ισοδυ΄ναµα ΄εγγραφα ει΄τε, εφο΄σον κρι΄νει ο΄τι ΄εχει επαρκω΄ς
ενηµερωθει΄, να απαλλα΄ξει τον αιτου΄ντα απο΄ το βα΄ρος αυτο΄.
2.
Το δικαστη΄ριο µπορει΄ να ζητη΄σει την προσαγωγη΄ µεταφρα΄σεως των εγγρα΄φων. Η µετα΄φραση επικυρω΄νεται απο΄ προ΄σωπο που
΄εχει αυτη΄ την εξουσι΄α σε ΄ενα απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη.

α) Η Σουηδι΄α και η Φινλανδι΄α δυ΄νανται να δηλω΄σουν ο΄τι
ισχυ΄ει, εν ο΄λω η΄ εν µε΄ρει, στις µεταξυ΄ των σχε΄σεις η
συ΄µβαση της 6ης Φεβρουαρι΄ου 1931 µεταξυ΄ ∆ανι΄ας,
Φινλανδι΄ας, Ισλανδι΄ας, Νορβηγι΄ας και Σουηδι΄ας, η
οποι΄α περιε΄χει διατα΄ξεις ιδιωτικου΄ διεθνου΄ς δικαι΄ου
σχετικα΄ µε το γα΄µο, την υιοθεσι΄α και την επιµε΄λεια,
καθω΄ς και το τελικο΄ πρωτο΄κολλο αυτη΄ς, αντι΄ των
κανο΄νων του παρο΄ντος κανονισµου΄. Οι δηλω΄σεις
αυτε΄ς δηµοσιευ΄ονται στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των
Ευρωπαϊκω
΄ ν Κοινοτη΄των ως παρα΄ρτηµα του κανονισµου΄. Αυτα΄ τα κρα΄τη µε΄λη µπορου΄ν να δηλω΄σουν
ανα΄ πα΄σα στιγµη΄ ο΄τι τις ανακαλου΄ν εν ο΄λω η΄ εν
µε΄ρει (1).
β) Η αρχη΄ της µη εισαγωγη΄ς διακρι΄σεων λο΄γω ιθαγενει΄ας
µεταξυ΄ των πολιτω΄ν της 'Ενωσης τηρει΄ται.
γ) Τα κριτη΄ρια αρµοδιο΄τητας σε κα΄θε συµφωνι΄α που θα
συναφθει΄ µεταξυ΄ των αναφεροµε΄νων στο στοιχει΄ο α)
κρατω΄ν µελω΄ν και θα αφορα΄ θε΄µατα ρυθµιζο΄µενα
στον παρο΄ντα κανονισµο΄, ευθυγραµµι΄ζονται µε τα
προβλεπο΄µενα στον παρο΄ντα κανονισµο΄.
δ) Οι αποφα΄σεις που εκδι΄δονται σε ΄ενα απο΄ τα σκανδιναβικα΄ κρα΄τη που ΄εχει προβει΄ στη δη΄λωση του στοιχει΄ου
α), στα πλαι΄σια δωσιδικι΄ας που αντιστοιχει΄ σε περι΄πτωση που προβλε΄πεται στο κεφα΄λαιο ΙΙ, αναγνωρι΄ζονται και εκτελου΄νται στα υπο΄λοιπα κρα΄τη µε΄λη
συ΄µφωνα µε τους κανο΄νες που προβλε΄πονται στον
τι΄τλο ΙΙΙ.

(1) Ουδε΄ν κρα΄τος µε΄λος δεν προε΄βη στη δη΄λωση αυτη΄ κατα΄ την ΄εκδοση
του κανονισµου΄.
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Τα κρα΄τη µε΄λη κοινοποιου΄ν στην Επιτροπη΄:

α) αντι΄γραφο των συµφωνιω΄ν που αναφε΄ρονται στην παρα΄γραφο
2 στοιχει΄α α) και γ), καθω΄ς και των οµοιο΄µορφων νο΄µων που
τις θε΄τουν σε ισχυ΄·
β) κα΄θε καταγγελι΄α η΄ τροποποι΄ηση των ανωτε΄ρω συµφωνιω΄ν η΄
οµοιο΄µορφων νο΄µων.
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Τα κρα΄τη µε΄λη κοινοποιου΄ν στην Επιτροπη΄:
α) αντι΄γραφο των σχεδι΄ων συµφωνιω΄ν
και
β) τυχο΄ν καταγγελι΄α η΄ τροποποι΄ηση των εν λο΄γω συµφωνιω΄ν.
2.
Αυτε΄ς οι συµβα΄σεις η΄ συµφωνι΄ες ουδε΄ποτε µπορου΄ν να
παρεκκλι΄νουν απο΄ τα κεφα΄λαια ΙΙ και ΙΙΙ.

'Αρθρο 37
'Αρθρο 40
Σχε΄ση µε ορισµε΄νες πολυµερει΄ς συµβα΄σεις
Συνθη΄κες µε την Αγι΄α 'Εδρα
Στις σχε΄σεις µεταξυ΄ των κρατω΄ν µελω΄ν που ει΄ναι συµβαλλο΄µενα
µε΄ρη του, ο παρω΄ν κανονισµο΄ς υπερισχυ΄ει των ακο΄λουθων συµβα΄σεων, στο βαθµο΄ που αφορου΄ν θε΄µατα διεπο΄µενα απο΄ αυτο΄ν:
— συ΄µβαση της Χα΄γης, της 5ης Οκτωβρι΄ου 1961, σχετικα΄ µε
την αρµοδιο΄τητα των αρχω΄ν και το εφαρµοστε΄ο δι΄καιο ο΄σον
αφορα΄ την προστασι΄α των ανηλι΄κων,

1.
Ο παρω΄ν κανονισµο΄ς δεν θι΄γει τη διεθνη΄ συνθη΄κη
(concordat) µεταξυ΄ της Αγι΄ας 'Εδρας και της Πορτογαλι΄ας, η
οποι΄α υπογρα΄φηκε στην Πο΄λη του Βατικανου΄ στις 7 Μαι΅ου 1940.

— συ΄µβαση του Λουξεµβου΄ργου, της 8ης Σεπτεµβρι΄ου 1967,
για την αναγνω΄ριση αποφα΄σεων που αφορου΄ν το κυ΄ρος γα΄µων,

2.
Κα΄θε απο΄φαση σχετικα΄ µε την ελαττωµατικο΄τητα γα΄µου η
οποι΄α εκδο΄θηκε κατ' εφαρµογη΄ της συνθη΄κης που αναφε΄ρεται στην
προηγου΄µενη παρα΄γραφο, αναγνωρι΄ζεται στα κρα΄τη µε΄λη υπο΄
τους ο΄ρους του κεφαλαι΄ου ΙΙΙ.

— συ΄µβαση της Χα΄γης, της 1ης Ιουνι΄ου 1970, για την αναγνω΄ριση αποφα΄σεων διαζυγι΄ου και δικαστικου΄ χωρισµου΄,

3.
Οι διατα΄ξεις των παραγρα΄φων 1 και 2 εφαρµο΄ζονται επι΄σης
στις ακο΄λουθες διεθνει΄ς συνθη΄κες (concordats) µε την Αγι΄α 'Εδρα:

— ευρωπαϊκη΄ συ΄µβαση, της 20η΄ς Μαι΅ου 1980, για την αναγνω΄ριση και εκτε΄λεση αποφα΄σεων σε θε΄µατα επιµε΄λειας των τε΄κνων
και για την αποκατα΄σταση της επιµε΄λεια΄ς τους,

α) συνθη΄κη του Λατερανου΄ (Concordato lateranense), της
11ης Φεβρουαρι΄ου 1929, µεταξυ΄ της Ιταλι΄ας και της Αγι΄ας
'Εδρας, ο΄πως τροποποιη΄θηκε απο΄ τη συµφωνι΄α και το προ΄σθετο
πρωτο΄κολλο΄ της που υπογρα΄φηκε στη Ρω΄µη στις 18 Φεβρουαρι΄ου 1984·

— συ΄µβαση της Χα΄γης, της 19ης Οκτωβρι΄ου 1996, σχετικα΄ µε
την αρµοδιο΄τητα, το εφαρµοστε΄ο δι΄καιο, την αναγνω΄ριση, την
εκτε΄λεση και τη συνεργασι΄α σε θε΄µατα γονικη΄ς ευθυ΄νης και
µε΄τρων προστασι΄ας των παιδιω΄ν εφο΄σον το παιδι΄ ΄εχει τη
συνη΄θη διαµονη΄ του σε κρα΄τος µε΄λος.
'Αρθρο 38
'Εκταση των αποτελεσµα΄των
1.
Οι συµφωνι΄ες και οι συµβα΄σεις που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο
36 παρα΄γραφος 1 και στο α΄ρθρο 37 συνεχι΄ζουν να παρα΄γουν
αποτελε΄σµατα στα θε΄µατα στα οποι΄α ο παρω΄ν κανονισµο΄ς δεν
εφαρµο΄ζεται.
2.
Συνεχι΄ζουν να παρα΄γουν αποτελε΄σµατα ως προς τις αποφα΄σεις που εκδο΄θηκαν και τα ΄εγγραφα που συντα΄χθηκαν πριν απο΄
την ΄εναρξη ισχυ΄ος του παρο΄ντος κανονισµου΄.
'Αρθρο 39
΄ ν µελω
΄ν
Συµφωνι΄ες µεταξυ΄ κρατω
1.
∆υ΄ο η΄ περισσο΄τερα κρα΄τη µε΄λη µπορου΄ν να συνα΄πτουν
µεταξυ΄ τους συµβα΄σεις η΄ συµφωνι΄ες µε στο΄χο τη διευ΄ρυνση του
παρο΄ντος κανονισµου΄ η΄ τη διευκο΄λυνση της εφαρµογη΄ς του.

β) συµφωνι΄α µεταξυ΄ της Αγι΄ας 'Εδρας και της Ισπανι΄ας περι΄
νοµικω΄ν υποθε΄σεων, της 3ης Ιανουαρι΄ου 1979.
4.
Η αναγνω΄ριση των αποφα΄σεων που προβλε΄πονται στην
παρα΄γραφο 2 µπορει΄ να υπο΄κειται στην Ιταλι΄α και στην Ισπανι΄α
στις ΄διες
ι
διαδικασι΄ες και στους ΄διους
ι
ελε΄γχους που ισχυ΄ουν
για τις αποφα΄σεις των εκκλησιαστικω΄ν δικαστηρι΄ων, οι οποι΄ες
εκδι΄δονται συ΄µφωνα µε τις διεθνει΄ς συνθη΄κες που συνα΄πτονται µε
την Αγι΄α 'Εδρα και αναφε΄ρονται στη παρα΄γραφο 3.
5.

Τα κρα΄τη µε΄λη κοινοποιου΄ν στην Επιτροπη΄:

α) αντι΄γραφο των συνθηκω΄ν που αναφε΄ρονται στις παραγρα΄φους
1 και 3·
β) τυχο΄ν καταγγελι΄α η΄ τροποποι΄ηση των εν λο΄γω συνθηκω΄ν.
'Αρθρο 41
Κρα΄τη µε΄λη µε δυ΄ο η΄ περισσο΄τερα συστη΄µατα δικαι΄ου
'Οσον αφορα΄ κρα΄τος µε΄λος στο οποι΄ο δυ΄ο η΄ περισσο΄τερα
συστη΄µατα δικαι΄ου η΄ συ΄νολα κανο΄νων, αφορω΄ντα τα θε΄µατα που
διε΄πονται απο΄ τον παρο΄ντα κανονισµο΄, ισχυ΄ουν σε διαφορετικε΄ς
εδαφικε΄ς ενο΄τητες:
α) κα΄θε αναφορα΄ στη συνη΄θη διαµονη΄ στο οικει΄ο κρα΄τος µε΄λος
αφορα΄ τη συνη΄θη διαµονη΄ σε µια εδαφικη΄ ενο΄τητα·
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β) κα΄θε αναφορα΄ στην ιθαγε΄νεια η΄, για το Ηνωµε΄νο Βασι΄λειο, στο
«domicile» αφορα΄ την εδαφικη΄ ενο΄τητα που ορι΄ζεται απο΄ το
δι΄καιο του οικει΄ου κρα΄τους·
γ) κα΄θε αναφορα΄ στην αρχη΄ κρα΄τους µε΄λους, που ΄εχει επιληφθει΄
αιτη΄σεως διαζυγι΄ου, δικαστικου΄ χωρισµου΄ η΄ ακυ΄ρωσης γα΄µου,
αναφε΄ρεται στην αρχη΄ της εδαφικη΄ς ενο΄τητας που ΄εχει επιληφθει΄ αυτη΄ς της αι΄τησης·
δ) κα΄θε αναφορα΄ στους κανο΄νες του κρα΄τους µε΄λους αναγνω΄ρισης η΄ εκτε΄λεσης, αφορα΄ τους κανο΄νες της εδαφικη΄ς ενο΄τητας
στην οποι΄α γι΄νεται επι΄κληση της δικαστικη΄ς αρµοδιο΄τητας,
της αναγνω΄ρισης η΄ της εκτε΄λεσης.
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'Αρθρο 43
Επανεξε΄ταση
Το αργο΄τερο την 1η Μαρτι΄ου 2006, και εν συνεχει΄α ανα΄ πενταετι΄α,
η Επιτροπη΄ υποβα΄λλει στο Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο, στο Συµβου΄λιο και στην Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ ΄εκθεση σχετικα΄
µε την εφαρµογη΄ του παρο΄ντος κανονισµου΄, και ιδι΄ως των α΄ρθρων
36 και 39 και του α΄ρθρου 40 παρα΄γραφος 2. Η ΄εκθεση αυτη΄
συνοδευ΄εται ενδεχοµε΄νως απο΄ προτα΄σεις προσαρµογη΄ς.
'Αρθρο 44

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Τροποποι΄ηση των καταλο΄γων των δικαστηρι΄ων και των ενδι΄κων µε΄σων

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

1.
Τα κρα΄τη µε΄λη κοινοποιου΄ν στην Επιτροπη΄ τα κει΄µενα που
τροποποιου΄ν τους καταλο΄γους των δικαστηρι΄ων και των ενδι΄κων
µε΄σων που παρατι΄θενται στα παραρτη΄µατα Ι ΄εως ΙΙΙ. Η Επιτροπη΄
προσαρµο΄ζει τα παραρτη΄µατα αναλο΄γως.

'Αρθρο 42

1.
Οι διατα΄ξεις του παρο΄ντος κανονισµου΄ εφαρµο΄ζονται µο΄νο
στις αγωγε΄ς που ασκου΄νται, στα δηµο΄σια ΄εγγραφα που εκδι΄δονται
και στους δικαστικου΄ς συµβιβασµου΄ς που καταρτι΄ζονται ενω΄πιον
δικαστηρι΄ου κατα΄ τη δια΄ρκεια δι΄κης, µετα΄ την ΄εναρξη της ισχυ΄ος
του.

2.
Αποφα΄σεις που εκδι΄δονται µετα΄ την ΄εναρξη ισχυ΄ος του
παρο΄ντος κανονισµου΄ κατο΄πιν αγωγη΄ς που ΄εχει ασκηθει΄ πριν απο΄
την ηµεροµηνι΄α αυτη΄, αναγνωρι΄ζονται και εκτελου΄νται συ΄µφωνα
µε τις διατα΄ξεις του κεφαλαι΄ου ΙΙΙ, αν η διεθνη΄ς δικαιοδοσι΄α
βασι΄στηκε σε κανο΄νες συ΄µφωνους µε τις διατα΄ξεις του κεφαλαι΄ου
ΙΙ του παρο΄ντος κανονισµου΄ η΄ µε τις διατα΄ξεις συ΄µβασης η οποι΄α,
κατα΄ την ηµεροµηνι΄α ασκη΄σεως της αγωγη΄ς, ΄σχυε
ι
µεταξυ΄ του
κρα΄τους µε΄λους προελευ΄σεως και του κρα΄τους µε΄λους αναγνωρι΄σεως η΄ εκτελε΄σεως.

2.
Η αναπροσαρµογη΄ η΄ οι τεχνικε΄ς τροποποιη΄σεις των εντυ΄πων
που παρατι΄θενται στα παραρτη΄µατα IV και V αποφασι΄ζονται µε τη
συµβουλευτικη΄ διαδικασι΄α του α΄ρθρου 45 παρα΄γραφος 2.
'Αρθρο 45
1.

Η Επιτροπη΄ επικουρει΄ται απο΄ επιτροπη΄.

2.
'Οταν γι΄νεται παραποµπη΄ σ' αυτη΄ την παρα΄γραφο εφαρµο΄ζονται τα α΄ρθρα 3 και 7 της απο΄φασης 1999/468/ΕΚ.
3.

Η επιτροπη΄ θεσπι΄ζει τον εσωτερικο΄ της κανονισµο΄.
'Αρθρο 46
'Εναρξη ισχυ΄ος

Ο παρω΄ν κανονισµο΄ς θα τεθει΄ σε ισχυ΄ την 1η Μαρτι΄ου 2001.

Ο παρω΄ν κανονισµο΄ς ει΄ναι δεσµευτικο΄ς ως προς ο΄λα τα µε΄ρη του και ισχυ΄ει α΄µεσα στα κρα΄τη
µε΄λη, συ΄µφωνα µε τη συνθη΄κη για την ΄δρυση
ι
της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας.
Βρυξε΄λλες, 29 Μαι΅ου 2000.
Για το Συµβου΄λιο
Ο Προ΄εδρος
A. COSTA

L 160/30

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Τα κατα΄ το΄πον αρµο΄δια δικαστη΄ρια η΄ αρχε΄ς, στις οποι΄ες υποβα΄λλονται οι αιτη΄σεις του α΄ρθρου 22 ει΄ναι:
— στο Βε΄λγιο στο «tribunal de Première Instance»/«rechtbank van eerste aanleg»/«erstinstanzliches Gericht»,
— στη Γερµανι΄α:
— στην περιφε΄ρεια του «Kammergericht»: (Berlin), στο «Familiengericht Pankow/Weissensee»,
— στις περιφε΄ρειες των λοιπω΄ν «Oberlandesgerichte»: στο «Familiengericht» της ΄εδρας του οικει΄ου
«Oberlandesgericht»,
— στην Ελλα΄δα, στο Μονοµελε΄ς Πρωτοδικει΄ο,
— στην Ισπανι΄α, στο «Juzgado de Primera Instancia»,
— στη Γαλλι΄α, στον προ΄εδρο του «tribunal de Grande Instance»,
— στην Ιρλανδι΄α, στο «High Court»,
— στην Ιταλι΄α, στο «Corte d’appello»,
— στο Λουξεµβου΄ργο, στον προ΄εδρο του «Tribunal d’Arrondissement»,
— στις Κα΄τω Χω΄ρες, στον προ΄εδρο του «arrondissementsrechtbank»,
— στην Αυστρι΄α, στο «Bezirksgericht»,
— στην Πορτογαλι΄α, στο «Tribunal de Comarca» η΄ στο «Tribunal de famı́lia»,
— στη Φινλανδι΄α, στο «käräjäoikeus»/«tingsrätt»,
— στη Σουηδι΄α, στο «Svea hovrätt»,
— στο Ηνωµε΄νο Βασι΄λειο:
α) στην Αγγλι΄α και Ουαλι΄α, στο «High Court of Justice»,
β) στη Σκωτι΄α, στο «Court of Session»,
γ) στη Βο΄ρειο Ιρλανδι΄α, στο «High Court of Justice»,
δ) στο Γιβραλτα΄ρ, στο «Supreme Court».
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Η προσφυγη΄ που προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 26 ασκει΄ται στα ακο΄λουθα δικαστη΄ρια:
— στο Βε΄λγιο:
α) ο αιτω΄ν την κη΄ρυξη εκτελεστο΄τητας µπορει΄ να προσφυ΄γει στο «cour d’appel» η΄ στο «hof van beroep»
β) ο δια΄δικος κατα΄ του οποι΄ου ζητει΄ται η εκτε΄λεση µπορει΄ να προσφυ΄γει στο «tribunal de première
instance»/«rechtbank van eerste aanleg»/«erstinstanzliches Gericht»,
— στη Γερµανι΄α, στο «Oberlandesgericht»,
— στην Ελλα΄δα, στο «Εφετει΄ο»,
— στην Ισπανι΄α, στο «Audiencia Provincial»,
— στη Γαλλι΄α, στο «Cour d’Αppel»,
— στην Ιρλανδι΄α, στο «High Court»,
— στην Ιταλι΄α, στο «Corte d’appello»,
— στο Λουξεµβου΄ργο, στο «Cour d’appel»,
— στις Κα΄τω Χω΄ρες:
α) αν ο αιτω΄ν η΄ ο εναγο΄µενος που εµφανι΄στηκε στο δικαστη΄ριο ασκη΄σει την προσφυγη΄, στο «gerechtshof»,
β) αν ο εναγο΄µενος στον οποι΄ο επετρα΄πη να µην εµφανισθει΄ ασκη΄σει προσφυγη΄, στο «arrondissementsrechtbank»,
— στην Αυστρι΄α, στο «Bezirksgericht»,
— στην Πορτογαλι΄α, στο «Tribunal de Relação»,
— στη Φινλανδι΄α, στο «hovioikeus»/«hovrätt»,
— στη Σουηδι΄α, στο «Svea hovrätt»,
— στο Ηνωµε΄νο Βασι΄λειο:
α) στην Αγγλι΄α και Ουαλι΄α, στο «High Court of Justice»,
β) στη Σκωτι΄α, στο «Court of Session»,
γ) στη Βο΄ρειο Ιρλανδι΄α, στο «High Court of Justice»,
δ) στο Γιβραλτα΄ρ, στο «Court of Αppeal».
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Οι προσφυγε΄ς που προβλε΄πονται στο α΄ρθρο 27 µπορου΄ν να ασκηθου΄ν µο΄νο µε:
— στο Βε΄λγιο, την Ελλα΄δα, την Ισπανι΄α, τη Γαλλι΄α, την Ιταλι΄α, το Λουξεµβου΄ργο και τις Κα΄τω Χω΄ρες, αναι΄ρεση,
— στη Γερµανι΄α, «Rechtsbeschwerde»,
— στην Ιρλανδι΄α, «προσφυγη΄ επι΄ νοµικου΄ ζητη΄µατος» στο «Supreme Court»,
— στην Αυστρι΄α, «Revisionsrekurs»,
— στην Πορτογαλι΄α, «Recurso restrito à matéria de direito»,
— στη Φινλανδι΄α, προσφυγη΄ στο «korkein oikeus»/«högsta domstolen»,
— στη Σουηδι΄α, προσφυγη΄ στο «Högsta domstolen»,
— στο Ηνωµε΄νο Βασι΄λειο, µι΄α µο΄νον περαιτε΄ρω προσφυγη΄ επι΄ νοµικου΄ ζητη΄µατος.
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Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Βεβαι΄ωση που προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 33 σχετικα΄ µε αποφα΄σεις σε υποθε΄σεις γαµικω΄ν διαφορω΄ν
1. Χω΄ρα προε΄λευσης

——————————————————————————————————————

2. ∆ικαστη΄ριο η΄ αρχη΄ που εξε΄δωσε τη βεβαι΄ωση
2.1. Ονοµατεπω΄νυµο —————————————————————————————————————
2.2. ∆ιευ΄θυνση ———————————————————————————————————————
2.3. Τηλ/Φαξ/Ηλεκτρονικο΄ ταχυδροµει΄ο —————————————————————————————
3. Γα΄µος
3.1. Η συ΄ζυγος
3.1.1.

Ονοµατεπω΄νυµο ———————————————————————————————————

3.1.2.

Χω΄ρα και το΄πος γεννη΄σεως

3.1.3.

Ηµεροµηνι΄α γεννη΄σεως ————————————————————————————————

——————————————————————————————

3.2. Ο συ΄ζυγος
3.2.1.

Ονοµατεπω΄νυµο ———————————————————————————————————

3.2.2.

Χω΄ρα και το΄πος γεννη΄σεως

3.2.3.

Ηµεροµηνι΄α γεννη΄σεως ————————————————————————————————

——————————————————————————————

3.3. Χω΄ρα, το΄πος (εα΄ν ει΄ναι γνωστο΄ς) και ηµεροµηνι΄α γα΄µου
3.3.1.

Χω΄ρα του γα΄µου

3.3.2.

Το΄πος του γα΄µου (ο΄που ει΄ναι γνωστο΄ς) ——————————————————————————

3.3.3.

Ηµεροµηνι΄α του γα΄µου ————————————————————————————————

——————————————————————————————————

4. ∆ικαστη΄ριο που εξε΄δωσε την απο΄φαση
4.1. 'Ονοµα δικαστηρι΄ου ———————————————————————————————————
4.2. Το΄πος δικαστηρι΄ου ————————————————————————————————————
5. Απο΄φαση
5.1. Ηµεροµηνι΄α

——————————————————————————————————————
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5.2. Αριθµο΄ς αναφορα΄ς ————————————————————————————————————
5.3. Ει΄δος απο΄φασης
5.3.1.

∆ιαζυ΄γιο

5.3.2.

Ακυ΄ρωση γα΄µου

5.3.3.

∆ικαστικο΄ς χωρισµο΄ς

5.4. Εκδο΄θηκε η απο΄φαση κατ' ερηµοδικι΄α;
5.4.1.

'Οχι

5.4.2.

Ναι (1)

6. Ονοµατεπω΄νυµο διαδι΄κων στους οποι΄ους παρασχε΄θηκε δικαστικη΄ αρωγη΄

—————————————————

7. Υπο΄κειται η απο΄φαση σε περαιτε΄ρω ΄ενδικα µε΄σα στο κρα΄τος µε΄λος προε΄λευσης;
7.1. 'Οχι
7.2. Ναι
8. Ηµεροµηνι΄α κατα΄ την οποι΄α παρα΄γει ΄εννοµα αποτελε΄σµατα, στο κρα΄τος µε΄λος ο΄που εκδο΄θηκε η απο΄φαση
8.1. Το διαζυ΄γιο

——————————————————————————————————————

8.2. Ο δικαστικο΄ς χωρισµο΄ς ——————————————————————————————————

(το΄πος)

——————— , (ηµεροµηνι΄α) ———————

(1) Πρε΄πει να επισυνα΄πτονται τα ΄εγγραφα που προβλε΄πονται στο α΄ρθρο 32 παρα΄γραφος 2.

Υπογραφη΄ η΄/και σφραγι΄δα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Βεβαι΄ωση που προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 33 σχετικα΄ µε αποφα΄σεις σε υποθε΄σεις γονικη΄ς µε΄ριµνας
1. Χω΄ρα προε΄λευσης

——————————————————————————————————————

2. ∆ικαστη΄ριο η΄ αρχη΄ που εξε΄δωσε τη βεβαι΄ωση
2.1. Ονοµατεπω΄νυµο —————————————————————————————————————
2.2. ∆ιευ΄θυνση ———————————————————————————————————————
2.3. Τηλ/Φαξ/Ηλεκτρονικο΄ ταχυδροµει΄ο —————————————————————————————
3. Γονει΄ς
3.1. Η µητε΄ρα
3.1.1.

Ονοµατεπω΄νυµο ———————————————————————————————————

3.1.2.

Ηµεροµηνι΄α και το΄πος γεννη΄σεως ————————————————————————————

3.2. Ο πατε΄ρας
3.2.1.

Ονοµατεπω΄νυµο ———————————————————————————————————

3.2.2.

Ηµεροµηνι΄α και το΄πος γεννη΄σεως ————————————————————————————

4. ∆ικαστη΄ριο που εξε΄δωσε την απο΄φαση
4.1. 'Ονοµα δικαστηρι΄ου ———————————————————————————————————
4.2. Το΄πος δικαστηρι΄ου ————————————————————————————————————
5. Απο΄φαση
5.1. Ηµεροµηνι΄α

——————————————————————————————————————

5.2. Αριθµο΄ς αναφορα΄ς ————————————————————————————————————
5.3. Εκδο΄θηκε η απο΄φαση κατ' ερηµοδικι΄α;
5.3.1.

'Οχι

5.3.2.

Ναι (1)

(1) Πρε΄πει να επισυνα΄πτονται τα ΄εγγραφα που προβλε΄πονται στο α΄ρθρο 32 παρα΄γραφος 2.
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6. Τε΄κνα που καλυ΄πτονται απο΄ την απο΄φαση (1)
6.1. Ονοµατεπω΄νυµο και ηµεροµηνι΄α γεννη΄σεως ——————————————————————————
6.2. Ονοµατεπω΄νυµο και ηµεροµηνι΄α γεννη΄σεως ——————————————————————————
6.3. Ονοµατεπω΄νυµο και ηµεροµηνι΄α γεννη΄σεως ——————————————————————————
6.4. Ονοµατεπω΄νυµο και ηµεροµηνι΄α γεννη΄σεως ——————————————————————————
7. Ονοµατεπω΄νυµο διαδι΄κων στους οποι΄ους παρασχε΄θηκε δικαστικη΄ αρωγη΄

—————————————————

8. Βεβαι΄ωση εκτελεστο΄τητας και επι΄δοση
8.1. Ει΄ναι η απο΄φαση εκτελεστη΄ συ΄µφωνα µε το δι΄καιο του κρα΄τους µε΄λους προε΄λευσης;
8.1.1.

Ναι

8.1.2.

'Οχι

8.2. Επιδο΄θηκε η απο΄φαση στο δια΄δικο κατα΄ του οποι΄ου ζητει΄ται η εκτε΄λεση;
8.2.1.

Ναι

8.2.1.1. Ονοµατεπω΄νυµο του διαδι΄κου

———————————————————————————

8.2.1.2. Ηµεροµηνι΄α επι΄δοσης ———————————————————————————————
8.2.2.

(το΄πος)

'Οχι

———————— , (ηµεροµηνι΄α) —————————

(1) Εα΄ν καλυ΄πτονται περισσο΄τερα απο΄ τε΄σσερα τε΄κνα, να χρησιµοποιηθει΄ δευ΄τερο ΄εντυπο.

Υπογραφη΄ η΄/και σφραγι΄δα

