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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 0247/2006, του Gilbert Favero, εικαζόμενης λουξεμβουργιανής ιθαγένειας, 
σχετικά με το πρόβλημά του όσον αφορά την αναγνώριση στη Γερμανία μιας απόφασης 
διαζυγίου που εξεδόθη στο Λουξεμβούργο

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων επεχείρησε ανεπιτυχώς να λάβει από τις αρχές του Λουξεμβούργου αντίγραφα 
των εγγράφων που απαιτούνται για την αναγνώριση του διαζυγίου του στη Γερμανία. 
Ισχυρίζεται ότι αυτό συνιστά παραβίαση των ευρωπαϊκών διατάξεων που αφορούν την 
αυτόματη αμοιβαία αναγνώριση των δικαστικών αποφάσεων διαζυγίου μεταξύ των κρατών 
μελών χωρίς την ανάγκη περαιτέρω διατυπώσεων και, για τον λόγο αυτόν, ζητεί τη συνδρομή 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 8 Ιουλίου 2006. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 12 Δεκεμβρίου 2006.

Ο αναφέρων, γερμανικής ιθαγένειας, καταγγέλλει ότι δεν δύναται να λάβει από τις αρχές του 
Λουξεμβούργου τα έγγραφα που απαιτούνται για την αναγνώριση στη Γερμανία μιας 
απόφασης διαζυγίου που εκδόθηκε στο Λουξεμβούργο. Επιθυμεί ουσιαστικά να επιτύχει, 
μέσω της αναγνώρισης της απόφασης αυτής, τη διόρθωση της οικογενειακής του κατάστασης 
στη Γερμανία.

Η εν λόγω απόφαση εκδόθηκε στις 20 Ιανουαρίου 2005 από το δικαστήριο του 
διαμερίσματος του Λουξεμβούργου, έπειτα από διαδικασία που κινήθηκε με κλήτευση που 
επιδόθηκε στις 16 Αυγούστου 2000.

Η Επιτροπή θα ήθελε, κατά πρώτο λόγο, να υπογραμμίσει ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση 
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θα μπορούσε να ισχύει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του Συμβουλίου της 27ης 
Νοεμβρίου 20031, για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων 
σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας (εφεξής «ο νέος κανονισμός "Βρυξέλλες 
II"»). 

Πράγματι, σύμφωνα με το άρθρο 64, παράγραφος 4, του νέου κανονισμού «Βρυξέλλες ΙΙ», οι 
αποφάσεις διαζυγίου που εκδίδονται πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του (1η Μαρτίου 
2005) αλλά μετά την 1η Μαρτίου 2001, ημερομηνία κατά την οποία τέθηκε σε ισχύ ο 
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1347/2000 του Συμβουλίου της 29ης Μαΐου 20002 (εφεξής «παλαιός 
κανονισμός "Βρυξέλλες ΙΙ"»), κατόπιν αγωγής που έχει ασκηθεί πριν από αυτή την 
ημερομηνία, αναγνωρίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου ΙΙΙ του νέου 
κανονισμού «Βρυξέλλες ΙΙ», εάν και οι εφαρμοσθέντες κανόνες διεθνούς δικαιοδοσίας είναι 
σύμφωνοι με τις διατάξεις του κεφαλαίου ΙΙ του νέου κανονισμού «Βρυξέλλες ΙΙ» ή του 
παλαιού κανονισμού «Βρυξέλλες ΙΙ», ή σύμβασης η οποία, κατά την ημερομηνία ασκήσεως 
της αγωγής, ίσχυε μεταξύ του κράτους μέλους προέλευσης και του κράτους μέλους 
αναγνώρισης.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η αγωγή διαζυγίου ασκήθηκε στις 16 Αυγούστου 2000, 
δηλαδή πριν από την έναρξη ισχύος του παλαιού κανονισμού «Βρυξέλλες ΙΙ» και η απόφαση
εκδόθηκε στις 20 Ιανουαρίου 2005, δηλαδή μετά την έναρξη ισχύος του παλαιού κανονισμού 
«Βρυξέλλες ΙΙ» αλλά πριν την έναρξη εφαρμογής του νέου κανονισμού «Βρυξέλλες ΙΙ». Θα 
μπορούσαν, λοιπόν, να ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 64 παράγραφος 4, υπό 
την επιφύλαξη της εξέτασης των κανόνων διεθνούς δικαιοδοσίας που εφαρμόστηκαν στη 
συγκεκριμένη περίπτωση από το δικαστήριο του Λουξεμβούργου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που κατέθεσε ο αναφέρων, οι γερμανικές αρχές, απαντώντας
στο αίτημά του για τροποποίηση των ληξιαρχικών βιβλίων, επικαλέστηκαν το άρθρο 33 του 
παλαιού κανονισμού «Βρυξέλλες ΙΙ», ενώ θα έπρεπε ίσως να επικαλεστούν το άρθρο 39 του 
νέου κανονισμού «Βρυξέλλες ΙΙ», εάν διαπιστωθεί ότι πληρούνταν οι προϋποθέσεις που 
περιγράφηκαν ανωτέρω.

Ωστόσο, αυτό δεν θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως παράβαση του κοινοτικού δικαίου από τις 
γερμανικές αρχές, εφόσον οι δύο κανονισμοί αυτοί περιλαμβάνουν αμφότεροι τις ίδιες 
ουσιαστικά διατάξεις, όσον αφορά την αναγνώριση των αποφάσεων διαζυγίου και την 
διόρθωση των ληξιαρχικών βιβλίων που ενδεχομένως προκύπτουν από αυτές.

Η αναγνώριση μιας απόφασης διαζυγίου είναι αυτόματη και δεν απαιτεί καμία ειδική 
διαδικασία. Συγκεκριμένα, καμία διαδικασία δεν απαιτείται για την τροποποίηση των 
ληξιαρχικών βιβλίων ενός κράτους μέλους βάσει απόφασης διαζυγίου που εκδίδεται σε άλλο 
κράτος μέλος, και δεν υπόκειται σε περαιτέρω ένδικα μέσα κατά το δίκαιο του εν λόγω 
κράτους μέλους (άρθρο 21 του νέου κανονισμού «Βρυξέλλες ΙΙ», που επαναλαμβάνει 
επακριβώς τις διατάξεις του άρθρου 14 του παλαιού κανονισμού «Βρυξέλλες ΙΙ»). 

Για την αναγνώριση μιας απόφασης και την τροποποίηση των ληξιαρχικών βιβλίων λόγω της

  
1 ΕΕ L 338 της 23ης Δεκεμβρίου 2003, σελ. 1 κ.ε.
2 ΕΕ L 160 της 30ής Ιουνίου 2000, σελ. 19 κ.ε..
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απόφασης αυτής πρέπει, ωστόσο, να υποβάλλονται ορισμένα έγγραφα. Ο κατάλογος των εν 
λόγω εγγράφων περιλαμβάνεται στο άρθρο 37 του νέου κανονισμού «Βρυξέλλες II», ο 
οποίος επαναλαμβάνει στο σύνολό τους τις διατάξεις του άρθρου 32 του παλαιού κανονισμού 
«Βρυξέλλες II»: αντίγραφο της απόφασης και πιστοποιητικό εκδοθέν από τις αρχές τους 
κράτους μέλους προέλευσης.

Φαίνεται πως αυτό είναι το πιστοποιητικό (άρθρο 39 και παράρτημα Ι του νέου κανονισμού 
«Βρυξέλλες ΙΙ» ή άλλως άρθρο 33 και παράρτημα IV του παλαιού κανονισμού «Βρυξέλλες 
ΙΙ») που δεν έχει καταφέρει να λάβει ο αναφέρων από τις αρχές του Λουξεμβούργου.

Είναι γεγονός ότι οι προαναφερθέντες κανονισμοί δεν υποχρεώνουν τα κράτη μέλη να 
γνωστοποιούν στην Επιτροπή την ταυτότητα των αρχών που είναι αρμόδιες για την έκδοση 
του εν λόγω πιστοποιητικού και ως εκ τούτου δεν είναι ενδεχομένως απολύτως ξεκάθαρες οι 
διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν για την απόκτηση του εγγράφου αυτού. Ωστόσο, τα 
κράτη μέλη οφείλουν να θεσπίζουν τις απαραίτητες διατάξεις για τη διασφάλιση της έκδοσης
του εγγράφου αυτού με συστηματικό τρόπο, είτε από το δικαστήριο που εκδίδει την 
απόφαση, ή από άλλη αρχή στην οποία θα μπορούσε να παραπέμπει το δικαστήριο που 
εξέδωσε την απόφαση όσους ζητούν το πιστοποιητικό αυτό. 

Τέλος, η κεντρική αρχή του εν λόγω κράτους μέλους θα μπορούσε να κληθεί να διευκρινίσει 
με σαφήνεια από ποια αρχή μπορεί να αποκτηθεί το πιστοποιητικό αυτό.


