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Θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με τη νομική βάση της πρότασης κανονισμού του 
Συμβουλίου για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση 
και εκτέλεση αποφάσεων και τη συνεργασία σε θέματα υποχρεώσεων 
διατροφής (COM(2005)0649 – C6-0079/2006 – 2005/0259(CNS))1

Κύριε Πρόεδρε,

Με επιστολή της 11ης Ιανουαρίου 2007, ζητήσατε από την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, 
σύμφωνα με το άρθρο 35, παράγραφος 2, του Κανονισμού, να εξετάσει την εγκυρότητα και 
την καταλληλότητα της νομικής βάσης της ανωτέρω πρότασης της Επιτροπής.

Η επιτροπή εξέτασε το ανωτέρω ζήτημα κατά τη συνεδρίασή της στις 30 Ιανουαρίου 2007.

Η προτεινόμενη νομική βάση είναι τα άρθρα 61(γ) και 67 παράγραφος 2. Η αναφορά στο 
άρθρο 67 παράγραφος 2 υποδηλώνει ότι το προτεινόμενο μέτρο αφορά πτυχές του 
οικογενειακού δικαίου και συνεπώς δεν υπάγεται στη διαδικασία συναπόφασης δυνάμει της 
εξαίρεσης που θεσπίζεται στη δεύτερη περίπτωση του άρθρου 67 παράγραφος 5.

Σχετικές διατάξεις της Συνθήκης ΕΚ

Άρθρο 61(γ)

Για την προοδευτική εγκαθίδρυση ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, το 
Συμβούλιο θεσπίζει:

  
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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γ) μέτρα στον τομέα της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις, όπως 
προβλέπονται στο άρθρο 65.

Άρθρο 65

Τα μέτρα τα οποία θα ληφθούν κατά το άρθρο 67 στον τομέα της δικαστικής συνεργασίας σε 
αστικές υποθέσεις με διασυνοριακές επιπτώσεις και στο μέτρο που είναι αναγκαία για την 
ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, περιλαμβάνουν:

α) βελτίωση και απλούστευση:

- του συστήματος διασυνοριακής επίδοσης ή κοινοποίησης δικαστικών και 
εξωδίκων πράξεων,

- της συνεργασίας κατά την αποδεικτική διαδικασία,

- της αναγνώρισης και εκτέλεσης αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, 
συμπεριλαμβανομένων αποφάσεων επί εξωδίκων υποθέσεων·

β) προώθηση της συμβατότητας των κανόνων που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη, όσον 
αφορά τη σύγκρουση νόμων και δικαιοδοσίας·

γ) εξάλειψη των εμποδίων για την ομαλή διεξαγωγή πολιτικών δικών, εν ανάγκη 
προωθώντας τη συμβατότητα των κανόνων πολιτικής δικονομίας που εφαρμόζονται στα
κράτη μέλη.

.

΄Αρθρο 67(1) και (2)

1. Κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου πέντε ετών μετά την έναρξη ισχύος της 
Συνθήκης του Άμστερνταμ, το συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα βάσει προτάσεως της 
Επιτροπής ή κατόπιν πρωτοβουλίας κράτους μέλους και μετά από διαβούλευση με το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

2. Μετά την πάροδο της πενταετίας:

- το Συμβούλιο αποφασίζει βάσει προτάσεων της Επιτροπής· η Επιτροπή εξετάζει 
οιοδήποτε αίτημα της υποβληθεί από κράτος μέλος με σκοπό να υποβάλει πρόταση στο 
Συμβούλιο,

- το Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομόφωνα μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, λαμβάνει απόφαση ούτως ώστε το σύνολο ή μέρος των τομέων που 
καλύπτονται από τον παρόντα τίτλο να ρυθμίζονται από τη διαδικασία που αναφέρεται 
στο άρθρο 251 και να προσαρμοστούν οι διατάξεις που αφορούν την αρμοδιότητα του 
Δικαστηρίου.

.
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Άρθρο 67(5)

5. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, το Συμβούλιο αποφασίζει με τη διαδικασία του 
άρθρου 251:

- τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 63 σημείο 1 και σημείο 2 στοιχείο α), εφόσον θα 
έχει θεσπιστεί προηγουμένως από το Συμβούλιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου, κοινοτική νομοθεσία η οποία θα καθορίζει τους κοινούς κανόνες και 
τις βασικές αρχές που διέπουν τους τομείς αυτούς,

- τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 65, αποκλειομένων των θεμάτων που άπτονται 
του οικογενειακού δικαίου

Σκοπός και περιεχόμενο της πρότασης κανονισμού

Η πρόταση κανονισμού αποσκοπεί να εξαλείψει όλα τα εμπόδια που παρεμποδίζουν την 
παροχή διατροφής εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με το πρόγραμμα αμοιβαίας 
αναγνώρισης σε αστικές υποθέσεις που εγκρίθηκε στις 30 Νοεμβρίου 2002 και το κοινό 
σχέδιο δράσης που εγκρίθηκε στις 2 και 3 Ιουνίου 2005.

Ο σκοπός και το περιεχόμενο της πρότασης κανονισμού σύμφωνα με το προοίμιο και τις 
διατάξεις μπορεί να αναλυθεί ως ακολούθως:

Σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 7, ο σκοπός του κανονισμού έγκειται στο να διευκολύνει 
ένα δικαιούχο διατροφής να επιτυγχάνει εύκολα, σε ένα κράτος μέλος, απόφαση που θα είναι 
αυτομάτως εκτελεστή σε οποιοδήποτε κράτος μέλος και της οποίας η εκτέλεση θα είναι 
απλουστευμένη και ταχεία.

Για το σκοπό αυτό ο κανονισμός αποσκοπεί να συνενώσει σε ένα ενιαίο μέσο όλα τα 
απαραίτητα μέτρα προκειμένου να καλύψει τις υποχρεώσεις παροχής διατροφής εντός της 
Κοινότητας. Περιέχει συνεπώς διατάξεις σχετικά με τη δικαιοδοσία, τη σύγκρουση νόμων, 
την εκτελεστότητα και την εκτέλεση αλλοδαπών αποφάσεων καθώς και τη συνεργασία 
(αιτιολογική σκέψη 8).

Ο κανονισμός καλύπτει όλες τις υποχρεώσεις διατροφής που απορρέουν από οικογενειακές 
σχέσεις ή από σχέσεις που παράγουν αντίστοιχα αποτελέσματα και αυτό με στόχο την 
εγγύηση ίσης μεταχείρισης μεταξύ όλων των δικαιούχων διατροφής (αιτιολογική σκέψη 9).

Η αιτιολογική σκέψη 10 καθιστά σαφές ότι οι κανόνες σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία που 
θεσπίζονται στον κανονισμό διαφέρουν από εκείνους που εφαρμόζονται στο πλαίσιο του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 44/2001 ("Βρυξέλλες Ι"),  προκειμένου οι κανόνες αυτοί να 
διασαφηνιστούν για να καλύπτουν όλες τις υποθέσεις στις οποίες υπάρχει επαρκής συνάφεια 
μεταξύ των μερών και ενός κράτους μέλους. Το γεγονός ότι ο εναγόμενος έχει τη συνήθη 
διαμονή του σε ένα κράτος μη μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να αποτελεί πλέον 
αιτία για τη μη εφαρμογή των κοινοτικών κανόνων και την παραπομπή στο εθνικό δίκαιο.
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Η αιτιολογική σκέψη 11 διευκρινίζει ότι τα μέρη μπορούν να επιλέξουν το αρμόδιο 
δικαστήριο, εκτός εάν πρόκειται για υποχρεώσεις διατροφής έναντι ανηλίκου, προκειμένου 
να διασφαλίζεται η προστασία του αδύναμου μέρους.

Η αιτιολογική σκέψη 12 ορίζει ότι πρέπει να διατηρηθεί ένας σαφής και αποτελεσματικός 
μηχανισμός για την επίλυση υποθέσεων εκκρεμοδικίας και συνάφειας. 

Η αιτιολογική σκέψη 13 καθιστά σαφές ότι οι κανόνες σύγκρουσης νόμων πρέπει να 
εφαρμόζονται μόνο στις υποχρεώσεις διατροφής και να μην καθορίζουν το εφαρμοστέο 
δίκαιο στις οικογενειακές σχέσεις στις οποίες βασίζονται οι υποχρεώσεις διατροφής.

Οι αιτιολογικές σκέψεις 14, 15 και 16 αφορούν το εφαρμοστέο δίκαιο (βασική αρχή: πρέπει 
να εφαρμόζεται το δίκαιο της χώρας της συνήθους διαμονής του δικαιούχου διατροφής, 
πρέπει ωστόσο να υπάρχει διάταξη για την εφαρμογή του δικαίου του δικάζοντος 
δικαστηρίου ή του δικαίου μιας άλλης χώρας με την οποία ο δικαιούχος διατροφής συνδέεται 
στενά). Μπορεί επίσης να γίνει επιλογή δικαίου, υπό ορισμένες προϋποθέσεις που 
αποσκοπούν ειδικότερα στην προστασία των παιδιών και των ευάλωτων ενηλίκων.

Σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 17, ο υπόχρεος πρέπει να προστατεύεται έναντι της 
εφαρμογής του δικαίου που ορίζεται όταν η οικογενειακή σχέση που αιτιολογεί την 
υποχρέωση διατροφής δεν θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι είναι προνομιούχος. Αυτό ισχύει 
ειδικότερα για σχέσεις μεταξύ συγγενών εκ πλαγίου ή εξ αγχιστείας, υποχρεώσεις διατροφής 
των κατιόντων έναντι των ανιόντων τους ή διατροφή μετά τη λύση του γάμου.

Το άρθρο 18 διευκρινίζει ότι οι αποφάσεις που εκδόθηκαν σε ένα κράτος μέλος στον τομέα 
των υποχρεώσεων διατροφής πρέπει να αναγνωρίζονται και να είναι εκτελεστές σε όλα τα 
άλλα κράτη μέλη, χωρίς να απαιτείται καμία διαδικασία. Για την κατάργηση οποιουδήποτε 
ενδιάμεσου μέτρου, απαιτείται μια ελάχιστη εναρμόνιση των δικονομικών κανόνων. Αυτή 
πρέπει να εγγυάται την τήρηση των απαιτήσεων δίκαιης δίκης σύμφωνα με κοινούς κανόνες 
σε όλα τα κράτη μέλη.

Σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 19, μια απόφαση στον τομέα των υποχρεώσεων 
διατροφής που εκδόθηκε σε ένα κράτος μέλος πρέπει να είναι εκτελεστή γρήγορα και 
αποτελεσματικά σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος. Πρέπει η διατροφή να μπορεί να 
παρακρατείται άμεσα από τους μισθούς και τραπεζικούς λογαριασμούς του υπόχρεου.

Τα δημόσια έγγραφα και οι συμφωνίες μεταξύ των μερών που είναι εκτελεστές σε ένα κράτος 
μέλος πρέπει να εξομοιώνονται με αποφάσεις (αιτιολογική σκέψη 20). 

Η αιτιολογική σκέψη 21 αφορά την ίδρυση κεντρικών αρχών στα κράτη μέλη για την 
ανταλλαγή πληροφοριών και τη διευκόλυνση της είσπραξης των απαιτήσεων διατροφής.

Οι διατάξεις διαιρούνται σε εννέα κεφάλαια:

Το κεφάλαιο Ι ρυθμίζει το πεδίο εφαρμογής και τους ορισμούς. Το άρθρο 1 ("πεδίο 
εφαρμογής") ορίζει ότι ο κανονισμός "εφαρμόζεται στις υποχρεώσεις διατροφής που 
απορρέουν από οικογενειακές σχέσεις ή σχέσεις, οι οποίες, σύμφωνα με το εφαρμοστέο σε 
αυτές δίκαιο, παράγουν αντίστοιχα αποτελέσματα". Πρέπει να επισημανθεί ότι οι έννοιες που 
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ορίζονται στο άρθρο 2 ("δικαστήριο", "δικαστής", "απόφαση", "δημόσιο έγγραφο", "κράτος 
μέλος προέλευσης", "κράτος μέλος εκτέλεσης", "δικαστήριο προέλευσης", "δικαιούχος 
διατροφής" και "υπόχρεος διατροφής") δεν σχετίζονται ειδικά με το οικογενειακό δίκαιο ούτε 
ορίζονται με όρους οικογενειακού δικαίου.

Το κεφάλαιο ΙΙ ρυθμίζει τη διεθνή δικαιοδοσία (γενική διεθνής δικαιοδοσία, παρέκταση 
διεθνούς δικαιοδοσίας, δικαιοδοσία που βασίζεται στην εμφάνιση του εναγομένου ενώπιον 
του δικαστηρίου, επικουρικές δικαιοδοτικές βάσεις, εκκρεμοδικία, συνάφεια, επιληφθέν 
δικαστήριο, προσωρινά και ασφαλιστικά μέτρα, έρευνα της διεθνούς δικαιοδοσίας). Και πάλι 
το κεφάλαιο αυτό δεν άπτεται του οικογενειακού δικαίου, αφορά δε αποκλειστικά την 
αρμοδιότητα σε θέματα υποχρεώσεων διατροφής, δηλαδή χρηματικές αξιώσεις.

Το κεφάλαιο ΙΙΙ αφορά το εφαρμοστέο δίκαιο. Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι η 
πρώτη διάταξη (άρθρο 12) ορίζει ότι "οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου δεν καθορίζουν 
παρά το εφαρμοστέο δίκαιο στις υποχρεώσεις διατροφής και δεν προδικάζουν το εφαρμοστέο 
δίκαιο στις σχέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 1" (δηλαδή "οικογενειακές σχέσεις ή 
σχέσεις οι οποίες, σύμφωνα με το εφαρμοστέο σε αυτές δίκαιο, παράγουν αντίστοιχα 
αποτελέσματα"). Τα υπόλοιπα άρθρα του κεφαλαίου αυτού θεσπίζουν τους γενικούς κανόνες, 
τους κανόνες για την επιλογή του δικαίου, τη μη εφαρμογή του ορισθέντος δικαίου κατόπιν 
αιτήσεως του υπόχρεου, το δίκαιο που εφαρμόζεται σε δημόσιους οργανισμούς, τον τομέα 
του εφαρμοστέου δικαίου, την εφαρμογή του δικαίου ενός κράτους μη μέλους, την 
αναπαραπομπή, τη δημόσια τάξη και κράτη με περισσότερα του ενός νομικά συστήματα.

Το κεφάλαιο IV αφορά τους κοινούς δικονομικούς κανόνες όπως επίδοση ή κοινοποίηση 
εγγράφων, έρευνα του παραδεκτού και απόφαση και επανεξέταση.

Τα κεφάλαια V και VI ρυθμίζουν την εκτελεστότητα και την εκτέλεση των αποφάσεων 
(συμπεριλαμβανομένης της νομικής συνδρομής, της εγγυοδοσίας, της επικύρωσης, της
απαγόρευσης αναθεώρησης επί της ουσίας μιας απόφασης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
εκτέλεσης, της άρνησης ή αναστολής εκτέλεσης, της εντολής άμεσης πληρωμής, της εντολής 
προσωρινής δέσμευσης τραπεζικού λογαριασμού, της κατάταξης των αξιώσεων).

Το κεφάλαιο VII αφορά δημόσια έγγραφα και συμφωνίες.

Το κεφάλαιο VIII ρυθμίζει τη συνεργασία (ορισμός και ρόλος των κεντρικών αρχών, 
πρόσβαση σε πληροφορίες και χρήση πληροφοριών, κλπ).

Τέλος, το κεφάλαιο IX θεσπίζει τις γενικές και τελικές διατάξεις (σχέσεις με άλλες κοινοτικές 
πράξεις, σχέσεις με διεθνείς συμφωνίες, επιτροπολογία, μεταβατικές ρυθμίσεις και έναρξη 
ισχύος).

Το πρόβλημα

Η επιστολή του προέδρου της αρμόδιας επί της ουσίας επιτροπής ορίζει τα εξής:

"Η τρέχουσα επιλογή της νομικής βάσης εκλαμβάνει τις υποχρεώσεις διατροφής ως μέτρα 
που σχετίζονται με το οικογενειακό δίκαιο κατά την έννοια του άρθρου 67, παράγραφος 5, 
δεύτερη περίπτωση ΣΕΚ. Συνέπεια αυτού είναι ότι τα μέτρα αυτά δεν εμπίπτουν στους 
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κοινούς κανόνες για τη δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις για την οποία 
εφαρμόζεται η διαδικασία συναπόφασης".

Ο εισηγητής της αρμόδιας επί της ουσίας επιτροπής θεωρεί ότι οι υποχρεώσεις διατροφής 
συνδέονται στενά με το οικογενειακό δίκαιο αλλά ο χαρακτηρισμός τους ως τέτοιων δεν 
λαμβάνει ίσως επαρκώς υπόψη την "υβριδική φύση της έννοιας της διατροφής που έχει στη 
βάση της στοιχεία οικογενειακών σχέσεων με χρηματικό ωστόσο χαρακτήρα κατά την 
εφαρμογή της, όπως κάθε άλλο χρέος".

Γενικές σκέψεις για τη νομική βάση σύμφωνα με τη νομολογία

Όλες οι κοινοτικές πράξεις πρέπει να βασίζονται σε νομική βάση που θεσπίζει η Συνθήκη (ή 
μια άλλη νομική πράξη την οποία αυτές εφαρμόζουν). Η νομική βάση ορίζει την αρμοδιότητα 
της Κοινότητας ratione materiae και εξειδικεύει τον τρόπο άσκησης της αρμοδιότητας αυτής, 
δηλαδή το νομοθετικό μέσο/ τα νομοθετικά μέσα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί/να 
χρησιμοποιηθούν και τη διαδικασία λήψης απόφασης. 

Από την πάγια νομολογία του δικαστηρίου προκύπτει σαφώς ότι η επιλογή της νομικής 
βάσης δεν βρίσκεται στη διακριτική ευχέρεια του κοινοτικού νομοθέτη αλλά πρέπει να 
καθορίζεται από αντικειμενικούς παράγοντες επιδεκτικούς δικαστικού ελέγχου1, όπως ο 
σκοπός και το περιεχόμενο του υπό εξέταση μέτρου2. Εξάλλου, αποφασιστικό παράγοντα 
πρέπει να αποτελεί ο κύριος σκοπός ενός μέτρου3.

Σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου, ένα γενικό άρθρο της Συνθήκης συνιστά επαρκή 
νομική βάση ακόμη και εάν το υπό εξέταση μέτρο επιδιώκει, δευτερευόντως, την επίτευξη 
ενός σκοπού που επιδιώκει ένα ειδικό άρθρο της Συνθήκης4.

Ωστόσο, όταν ένα μέτρο επιδιώκει διάφορους συγχρόνως στόχους που είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένοι μεταξύ τους, χωρίς ένας εξ αυτών να είναι δευτερεύων και έμμεσος σε σχέση 
με τους υπόλοιπους, το μέτρο πρέπει να βασίζεται στις διάφορες σχετικές διατάξεις της 
Συνθήκης5, εκτός εάν αυτό είναι αδύνατον λόγω αμοιβαίου ασυμβιβάστου των διαδικασιών 
λήψης απόφασης που θεσπίζουν οι διατάξεις6.

Εκτίμηση

Ειρήσθω εν παρόδω ότι αποτελεί μεγάλο ατόπημα το γεγονός ότι το Συμβούλιο δεν έχει 
ακόμη αποφασίσει να χρησιμοποιήσει τη δεύτερη περίπτωση του άρθρου 67 παράγραφος 2 
προκειμένου να υπαγάγει τα θέματα "που άπτονται του οικογενειακού δικαίου" που 

  
1 Υπόθεση 45/86, Επιτροπής κατά Συμβουλίου (1987) Συλλ. 1439, παρ. 5
2 Υπόθεση C-300/89, Επιτροπής κατά Συμβουλίου (1991) Συλλ. Ι-287, παρ. 10 και Υπόθεση C-42/97, 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά Συμβουλίου (1999) Συλλ. Ι-869, παρ. 36.
3 Υπόθεση C-377/98, Ολλανδία κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου (2001) Συλλ.  Ι-7079, παρ.27.
4 Υπόθεση C-377/98, Ολλανδία κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου (2001) Συλλ.  Ι-7079, παρ.27-
28· Υπόθεση C-491/01 British American Tobacco (Investments) and Imperial Tobacco (2002) ECR I-11453, 
παρ. 93-94
5 Υπόθεση 165/87 Επιτροπή κατά Συμβουλίου (1988) Συλλ.  5545, παρ. 11)
6 Β. π.χ. Υπόθεση C-300/89 Επιτροπή κατά Συμβουλίου (1991) Ι-2867, παρ. 17-21 (Titanium dioxide case),
Υπόθεση C-388/01 Επιτροπή κατά Συμβουλίου (2004) Συλλ. Ι4829, παρ. 58 και Υπόθεση C-491/01 British 
American Tobacco (2002) Συλλ.  Ι-11453, παρ. 103-111.
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αναφέρονται στη δεύτερη περίπτωση του άρθρου 67 παράγραφος 5 στο πεδίο εφαρμογής της 
διαδικασίας συναπόφασης. Αυτό συμβαίνει παρά το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει ήδη από το 
20051 καλέσει το Συμβούλιο να ορίσει ότι τα μέτρα που αφορούν υποχρεώσεις διατροφής θα 
θεσπίζονται στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης. Φαίνεται παράλογο ένα ζήτημα που 
συνδέεται τόσο στενά με τα προβλήματα των πολιτών και την καθημερινή ζωή τους όπως το 
οικογενειακό δίκαιο, να μην υπάγεται στη νομοθετική διαδικασία που εξασφαλίζει σε 
μεγαλύτερο βαθμό τη συμμετοχή του θεσμικού οργάνου που αυτοί εκλέγουν.

Ωστόσο, από τη νομολογία προκύπτει σαφώς ότι οι σκέψεις αυτές δεν επηρεάζουν την 
επιλογή της νομικής βάσης, η οποία πρέπει να καθορίζεται υπό το φως αντικειμενικών 
παραγόντων επιδεκτικών δικαστικού ελέγχου, όπως είναι ειδικότερα ο στόχος και 
περιεχόμενο του υπό εξέταση μέτρου.

Είναι έκδηλο ότι ο κύριος στόχος της πρότασης έγκειται στο να διευκολύνει όλους τους 
δικαιούχους διατροφής εντός της ΕΕ να επιτυγχάνουν "εύκολα, γρήγορα και, γενικά, χωρίς 
επιβάρυνση την έκδοση μιας διαταγής εκτέλεσης που θα μπορεί να κυκλοφορεί χωρίς 
εμπόδια στον ευρωπαϊκό χώρο δικαιοσύνης" καθιστώντας κατ' αυτόν τον τρόπο δυνατή "την 
τακτική καταβολή των οφειλομένων ποσών".

Οι νέοι κανόνες ιδιωτικού διεθνούς δικαίου σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο 
δίκαιο και την αναγνώριση και εκτέλεση των αποφάσεων που αφορούν αξιώσεις διατροφής 
θα εξαλείψουν τα εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων και θα διευκολύνουν 
συνεπώς την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Δεν μπορεί να αρνηθεί κανείς ότι χωρίς την ύπαρξη του οικογενειακού δικαίου, η έννοια της 
διατροφής δεν θα υπήρχε· πράγματι το άρθρο 1 της πρότασης καθιστά σαφές ότι οι 
υποχρεώσεις διατροφής "απορρέουν" από οικογενειακές σχέσεις. Ωστόσο, τούτου λεχθέντος,
αφής στιγμής μια υποχρέωση καταβολής διατροφής έχει αναγνωριστεί βάσει του 
οικογενειακού δικαίου, αυτό που απομένει είναι απλώς μια χρηματική υποχρέωση, δηλαδή 
ένα χρέος όπως όλα τα άλλα. Μόλις η ύπαρξή του αναγνωριστεί και επιβεβαιωθεί με 
δικαστική απόφαση, ένα δημόσιο έγγραφο ή μια συμφωνία, η υποχρέωση διατροφής αποτελεί 
χρηματική αξίωση και το γεγονός ότι προκύπτει από μια οικογενειακή ή παρεμφερή σχέση 
δεν έχει συνήθως σημασία. 

Ο προταθείς κανονισμός δεν θα επηρεάσει το οικογενειακό δίκαιο καθεαυτό και το άρθρο 12 
της πρότασης καθιστά τούτο απολύτως σαφές καθόσον ορίζει ότι οι διατάξεις του δικαίου 
που εφαρμόζονται στις υποχρεώσεις διατροφής "δεν προδικάζουν το εφαρμοστέο δίκαιο στις 
σχέσεις που  προβλέπονται στο άρθρο 1". Πρέπει επίσης να γίνει αναφορά στην αιτιολογική 
σκέψη 13, η οποία ορίζει ότι οι κανόνες σύγκρουσης νόμων πρέπει να εφαρμόζονται μόνο 
στις υποχρεώσεις διατροφής και να μην καθορίζουν το εφαρμοστέο δίκαιο στις οικογενειακές 
σχέσεις στις οποίες βασίζονται οι υποχρεώσεις διατροφής.

Επιπλέον είναι ενδιαφέρον να επισημανθεί ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 805/2004 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004 περί δημιουργίας 

  
1 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο COM(2005)648 της 15ης Δεκεμβρίου 2005.
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ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου για μη αμφισβητούμενες αξιώσεις1 περιλαμβάνει τις αξιώσεις 
διατροφής και θεσπίστηκε στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης2.

Συμπέρασμα

Κατά τη συνεδρίασή της στις 30 Ιανουαρίου 2007, η Επιτροπή Νομικών θεμάτων αποφάσισε, 
ομόφωνα3, να συστήσει ότι η πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη διεθνή 
δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων και τη 
συνεργασία σε θέματα υποχρεώσεων διατροφής πρέπει να βασιστεί στο άρθρο 61 στοιχείο (γ) 
και τη δεύτερη περίπτωση του άρθρου 67 παράγραφος 5 της Συνθήκης ΕΚ και να υπαχθεί, 
συνεπώς, στη διαδικασία συναπόφασης.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Giuseppe Gargani

  
1 Επίσημη Εφημερίδα L-143, 30/04/2004, σελ. 15.
2 Βλ. άρθρο 4(3), όπου "το δημόσιο έγγραφο" ορίζεται ότι περιλαμβάνει "μια συμφωνία σχετικά με υποχρεώσεις 
διατροφής που έχει συναφθεί με διοικητικές αρχές ή έχει επικυρωθεί από αυτές".
3 Ήταν παρόντες κατά την ψηφοφορία οι βουλευτές Giuseppe Gargani (πρόεδρος), Carlo Casini. Cristian 
Dumitrescu, Monica Frassoni, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, 
Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina και Tadeusz Zwiefka.


