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1 ΕΕ C 12 της 15 Ιανουαρίου 2001.
2 ΕΕ L 12 της 16 Ιανουαρίου 2001.
3 ΕΕ C 53 της 3ης Μαρτίου 2005.
4 Έγγραφο τους Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αριθ. 9778/2/05 REV 2 JAI 207.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

1.1. Γενικό πλαίσιο

1.1.1. Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μετά την ολοκλήρωση της συνόδου που διεξάχθηκε στο Τάμπερε στις 15 και 16 Οκτωβρίου
1999, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε, όσον αφορά τις υποχρεώσεις διατροφής, να θεσπιστ
ούν ειδικοί κοινοί δικονομικοί κανόνες για την απλούστευση και την επίσπευση της επίλυσης
διασυνοριακών διαφορών και να καταργηθούν τα ενδιάμεσα μέτρα που απαιτούνται για την
αναγνώριση και την εκτέλεση στο κράτος εκτέλεσης μιας απόφασης που έχει εκδοθεί σε άλλ
ο κράτος μέλος. 

Το πρόγραμμα αμοιβαίας αναγνώρισης των αποφάσεων επί αστικών και εμπορικών υποθέσε
ων που θεσπίστηκε στις 30 Νοεμβρίου 20001, επικαλείται την κατάργηση της διαδικασίας κή
ρυξης της εκτελεστότητας υπέρ των δικαιούχων διατροφής, που επωφελούνται ήδη από τον κα
νονισμό (ΕΚ) αριθ. 44/2001 του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 2000, για τη διεθνή δικαι
οδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (σ
το εξής: “Βρυξέλλες I”)2. Το πρόγραμμα αυτό αναφέρει εξάλλου, με γενικό τρόπο ότι « μπορ
εί ενίοτε να είναι αναγκαίο, και μάλιστα αναπόφευκτο, να θεσπιστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο ορ
ισμένοι διαδικαστικοί κανόνες, οι οποίοι θα αποτελέσουν τις ελάχιστες κοινές εγγυήσεις», ακό
μη και να « υπάρξει προσανατολισμός προς μία ορισμένη εναρμόνιση των διαδικασιών». Προβ
λέπει τη θέσπιση συνοδευτικών μέτρων της αμοιβαίας αναγνώρισης που αποσκοπούν στην «
αναζήτηση μιας μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας εκτέλεσης των αποφάσεων της δικαιοσύνης
που εκδίδονται σε άλλο κράτος μέλος, στο κράτος στο οποίο ζητείται η εκτέλεση», ιδίως επιτρέ
ποντας « τον ακριβή προσδιορισμό των περιουσιακών στοιχείων ενός οφειλέτη που βρίσκονται
στο έδαφος των κρατών μελών» ή επιτρέποντας να ενταχθεί η αμοιβαία αναγνώριση « στο πλ
αίσιο μιας καλύτερης συνεργασίας μεταξύ των δικαστικών αρχών των κρατών μελών» και τέλο
ς, σχετικά με « την εναρμόνιση των κανόνων σύγκρουσης των δικαίων».

Η καταλληλότητα του προγράμματος αυτού επιβεβαιώθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το
Νοέμβριο του 2004 κατά τη θέσπιση του “προγράμματος της Χάγης”3 στο οποίο υπογράμμισ
ε ότι: « η συνέχιση της εφαρμογής του προγράμματος μέτρων στον τομέα της αμοιβαίας αναγνώ
ρισης πρέπει να αποτελέσει βασική προτεραιότητα κατά τα προσεχή έτη ώστε να ολοκληρωθεί
μέχρι το 2011. »

Το Συμβούλιο και η Επιτροπή εξέδωσαν, στις 2 και 3 Ιουνίου 2005, ένα κοινό σχέδιο δράσης
που υλοποιεί το πρόγραμμα της Χάγης σε συγκεκριμένες ενέργειες και που αναφέρει, όσον α
φορά τη δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις, τη θέσπιση το 2005 « προτάσεων σχετι
κά με τις υποχρεώσεις διατροφής»4.

1.1.2. Σε διεθνές επίπεδο
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5 Ιστότοπος διαδικτύου: http://www.hcch.net.
6 Σύμβαση της Χάγης της 24ης Οκτωβρίου 1956 σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο στις υποχρεώσεις δι

ατροφής έναντι παιδιών· Σύμβαση της Χάγης της 15ης Απριλίου 1958 σχετικά με την αναγνώριση και
εκτέλεση αποφάσεων σε θέματα υποχρεώσεων διατροφής έναντι παιδιών· Σύμβαση της Χάγης της 2α
ς Οκτωβρίου 1973 σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο στις υποχρεώσεις διατροφής, που υποκαθιστά, στ
ις σχέσεις μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών, τη σύμβαση της 24ης Οκτωβρίου 1956· Σύμβαση της Χ
άγης της 2ας Οκτωβρίου 1973 σχετικά με την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων που αφορούν υπο
χρεώσεις διατροφής, που υποκαθιστά, στις σχέσεις μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών, τη Σύμβαση τ
ης 15ης Απριλίου 1958. Στον κατάλογο αυτό πρέπει να προστεθεί η Σύμβαση της Νέας Υόρκης της 20
ής Ιουνίου 1956 περί διεκδικήσεως διατροφής εν τη αλλοδαπή, η οποία συνάφθηκε στο πλαίσιο του Ο
ΗΕ.

Η Διάσκεψη της Χάγης για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο5 επίσης ξεκίνησε εργασίες στον τομέα
των υποχρεώσεων διατροφής, ώστε να εκσυγχρονιστούν οι υπάρχουσες συμβάσεις6. Τρεις συ
νεδριάσεις μιας ειδικής επιτροπής αφιερώθηκαν στην εκπόνηση μιας νέας γενικής σύμβασης
για τις υποχρεώσεις διατροφής τον Μάιο του 2003, τον Ιούνιο του 2004 και τον Απρίλιο του
2005. Μία τέταρτη συνεδρίαση της ειδικής επιτροπής προβλέπεται για τον Ιούνιο του 2006, ε
νόψει μιας ενδεχόμενης διπλωματικής συνόδου κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του
2007. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα συμμετέχει ενεργά στις διαπραγματεύσεις αυτές. 

Ο συσχετισμός μεταξύ των διαπραγματεύσεων που διεξάγονται στη Χάγη και των κοινοτικώ
ν εργασιών πρέπει να προσανατολιστεί προς την αναζήτηση δυνατών συνεργιών μεταξύ των
δύο αυτών δραστηριοτήτων που δεν είναι αντιφατικές, αλλά συμπληρωματικές, όπως υπενθύ
μισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο πρόγραμμα της Χάγης.

Η Κοινότητα πρέπει κατά τον τρόπο αυτό να είναι σε θέση να θεσπίσει μια συνεκτική στρατη
γική στο πλαίσιο διεθνών διαπραγματεύσεων και, παράλληλα, οφείλει να συνεχίσει τις προσπ
άθειές της για τη δημιουργία ενός πραγματικού χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνη
ς. 

H Διάσκεψη της Χάγης αντιπροσωπεύει για την Κοινότητα ένα διεθνές φόρουμ που επιτρέπει
την ανάπτυξη μιας πολιτικής συνεργασίας με τις τρίτες χώρες στον τομέα της αστικής δικαιο
σύνης. Ο χώρος ανταλλαγών και συζήτησης τον οποίο προσφέρει αποτελεί πηγή έμπνευσης
ανεκτίμητης αξίας για τις κοινοτικές εργασίες. Εξάλλου δεν αποκλείεται, σε ορισμένους ειδικ
ούς τομείς, οι διαπραγματεύσεις της Χάγης να μπορέσουν να παράγουν αποτελέσματα που θ
α μπορούσαν να μεταφερθούν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Πάντως, το επίπεδο ενσωμάτωσης μεταξύ των κρατών μελών σε σχέση με τρίτες χώρες και η
ευρύτητα των επιδιωκόμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση στόχων καθιστούν απαραίτητη την
εξεύρεση ειδικών κοινοτικών λύσεων. Η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, που διαθέτο
υν όχι μόνο ένα συνεκτικότερο και πιο ολοκληρωμένο σύστημα κανόνων σύγκρουσης δικαιο
δοσίας και αναγνώρισης αποφάσεων, αλλά και ένα λειτουργικό ευρωπαϊκό δικαστικό δίκτυο, 
μπορεί ασφαλώς να είναι στενότερη από τη συνεργασία με τις τρίτες χώρες. 

1.2. Στόχοι

Η πρόταση στοχεύει να άρει το σύνολο των φραγμών που ακόμη και σήμερα αντιτίθενται στ
ην είσπραξη διατροφής στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ασφαλώς δεν θα καταργήσει τ
ην οικονομική και κοινωνική φτώχεια που πλήττει ορισμένους υπόχρεους και τους στερεί απ
ό απασχόληση και τακτικό εισόδημα, εμποδίζοντάς τους να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τ
ους, αλλά θα επιτρέψει να δημιουργηθεί ένα νομικό περιβάλλον προσαρμοσμένο στις νόμιμε
ς προσδοκίες των δικαιούχων διατροφής. Οι τελευταίοι αυτοί πρέπει να μπορούν να επιτυγχά
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νουν εύκολα, γρήγορα και συνήθως χωρίς δαπάνες, έναν εκτελεστό τίτλο, που θα μπορεί να
κυκλοφορήσει χωρίς περιορισμούς στον ευρωπαϊκό δικαστικό χώρο και να καταλήξει συγκεκ
ριμένα στην τακτική πληρωμή των οφειλόμενων ποσών. 

Η νέα αυτή ευρωπαϊκή έννομη τάξη απαιτεί την ανάληψη δράσης που δεν θα μπορούσε να πε
ριοριστεί στην απλή τροποποίηση των υπαρχόντων μηχανισμών· πρέπει να ληφθούν φιλόδοξ
α μέτρα σε όλους τους οικείους τομείς της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις: διε
θνής δικαιοδοσία, εφαρμοστέο δίκαιο, αναγνώριση και εκτέλεση, συνεργασία και άρση των
φραγμών στην ομαλή διεξαγωγή των διαδικασιών. Εξάλλου, οι σφαιρικές αυτές απαντήσεις θ
α πρέπει να συγκεντρωθούν, στο μέτρο του δυνατού, σε μία ενιαία νομική πράξη. 

Τη δράση αυτή διέπουν τρεις επιτακτικές ανάγκες: 

1.2.1. Απλοποίηση της ζωής των πολιτών

Κατά πρώτο λόγο, η αναζήτηση της απλοποίησης εστιάζεται στη διεξαγωγή των απαραίτητω
ν διαδικασιών για τον καθορισμό της αξίωσης διατροφής. Οι κανόνες διεθνούς δικαιοδοσίας
του κανονισμού Βρυξέλλες Ι προσφέρουν ήδη στους δικαιούχους διατροφής τη δυνατότητα
να προσφεύγουν ενώπιον μιας αρχής που βρίσκεται πλησίον τους, αλλά η κατάσταση μπορεί
να βελτιωθεί περισσότερο και να αρθούν ορισμένες αντιφάσεις. Μετά την έκδοση της απόφα
σης, πρέπει να ληφθούν μέτρα ώστε η απόφαση αυτή να έχει την ίδια ισχύ με εκείνη την οποί
α απολαύει στο κράτος μέλος προέλευσης και αυτό χωρίς διατυπώσεις. Κατά τον τρόπο αυτό
θα επιτευχθεί ο στόχος της κατάργησης των "ενδιάμεσων μέτρων". 

Γενικότερα, και για κάθε στάδιο της διαδικασίας είσπραξης διατροφής, πρέπει να προσφέρετ
αι στον δικαιούχο η βοήθεια και συνδρομή που αυτή τη στιγμή του λείπουν. Η θέσπιση μηχα
νισμών συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών ακολουθεί το στόχο αυτό. Πρέπει επίσης να
αναφερθεί, στο πλαίσιο της ίδιας οπτικής, η δυνατότητα πραγματοποίησης των απαραίτητων
διαβημάτων στον τόπο της συνήθους διαμονής του δικαιούχου, περιλαμβανομένου του σταδί
ου της ίδιας της εκτέλεσης, ιδίως για τις κατασχέσεις σε μισθούς ή τραπεζικούς λογαριασμού
ς, για την εκκίνηση των μηχανισμών συνεργασίας ή για πρόσβαση σε πληροφορίες που επιτρ
έπουν να εντοπιστεί ο υπόχρεος και να εκτιμηθεί η περιουσία του. Για το λόγο αυτό προβλέπ
εται επίσης η ενίσχυση των εγγυήσεων πρόσβασης στη δικαιοσύνη, μέσω ενός συστήματος ε
κπροσώπησης των συμφερόντων των δικαιούχων διατροφής από τις κεντρικές αρχές των κρα
τών μελών. 

Τέλος, η απλοποίηση επιβάλλει να σταματήσει η διαφοροποίηση των πηγών δικαίου στον το
μέα αυτό, διότι δεν υπάρχει σήμερα, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απόλυτα εναρμον
ισμένο ενιαίο καθεστώς στον τομέα της αναγνώρισης και εκτέλεσης αποφάσεων σε θέματα υ
ποχρεώσεων διατροφής. 

Ο κανονισμός «Βρυξέλλες I», με το άρθρο 71, « δεν θίγει τις συμβάσεις στις οποίες τα κράτη
μέλη είναι μέρη και οι οποίες σε ειδικά θέματα, διέπουν τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώρισ
η και την εκτέλεση». Το τελευταίο εδάφιο του ιδίου άρθρου διευκρινίζει ότι « αν μία σύμβαση
σχετική με ειδικό θέμα και της οποίας μέρη είναι το κράτος μέλος προέλευσης και το κράτος μέ
λος εκτέλεσης, καθορίζει τις προϋποθέσεις αναγνώρισης και εκτέλεσης αποφάσεων, εφαρμόζον
ται οι προϋποθέσεις αυτές». Στο “ειδικό θέμα” που αποτελούν οι υποχρεώσεις διατροφής, 17 
κράτη μέλη από τα 25 είναι μέρη της Σύμβασης της Χάγης της 2ας Οκτωβρίου 1973 σχετικά
με την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σχετικών με υποχρεώσεις διατροφής. Μετα
ξύ αυτών των κρατών μελών, τυγχάνουν εφαρμογής οι «προϋποθέσεις» που καθορίστηκαν α
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7 17 κράτη μέλη, Γερμανία, Δανία, Ισπανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Λιθουανία, Λ
ουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Πορτογαλία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Ηνωμένο Βασίλειο, Σλο
βακία και Σουηδία.

πό τη σύμβαση του 1973, που είναι προγενέστερη του κανονισμού Βρυξέλλες Ι. 

Σύμφωνα με το άρθρο 26 της εν λόγω σύμβασης, κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να διατη
ρήσει το δικαίωμα να μην αναγνωρίσει ούτε να κηρύξει εκτελεστές ορισμένες αποφάσεις, ιδί
ως εκείνες που αφορούν υποχρεώσεις διατροφής έναντι ενηλίκων ή εκ πλαγίου ή εξ αγχιστεί
ας συγγενείς. Τα κράτη μέλη μέρη της σύμβασης του 19737 ως επί τον πλείστον διατύπωσαν
μία ή περισσότερες επιφυλάξεις σχετικά με τη βάση της διάταξης αυτής. Απορρέει ένα πεδίο
αντιφάσεων όσον αφορά την αναγνώριση και εκτέλεση των αποφάσεων σε θέματα υποχρεώσ
εων διατροφής.

Οι ασυμφωνίες αυτές αντικατοπτρίζουν ορισμένες αποκλίσεις μεταξύ κρατών μελών όσον α
φορά την ίδια την έννοια της διατροφής. Οι επιφυλάξεις που προβλέπονται στη σύμβαση του
1973 δίνουν την ευχέρεια στην έκφραση των αποκλίσεων αυτών. Οι επιφυλάξεις αυτές επιτρ
έπουν να αντιταχθεί στην αναγνώριση ορισμένων αποφάσεων περί διατροφής ένα είδος «γενι
κής ρήτρας δημοσίας τάξεως». Η δημόσια τάξη δεν χρησιμοποιείται πλέον κατά περίπτωση κ
αι a posteriori· χρησιμοποιείται με γενικό τρόπο και a priori, μέσω μιας επιφύλαξης στη σύμ
βαση του 1973, η οποία υπερέχει του κοινοτικού δικαίου. 

Τέτοιου είδους ασυμφωνίες στο εξής δεν έχουν λόγο ύπαρξης στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής
Ένωσης η οποία, σε θέματα υποχρεώσεων διατροφής, επέλεξε, στο υψηλότερο πολιτικό επίπ
εδο, την ελεύθερη κυκλοφορία αποφάσεων. Πάντως καλούν σε προβληματισμό σχετικά με τ
α μέσα ανταπόκρισης στις ανησυχίες των κρατών μελών τα οποία, στο προηγούμενο σύστημ
α, είχαν εκδηλώσει την επιθυμία να περιορίσουν την κυκλοφορία αυτή. 

1.2.2. Ενίσχυση της ασφάλειας του δικαίου. 

Η εναρμόνιση των κανόνων σύγκρουσης νόμων έχει ως πρώτη αρετή το ότι επιτρέπει στους
δικαιούχους να ενεργούν εν πλήρη γνώση, χωρίς να υπόκεινται στη διαφοροποίηση των εθνι
κών συστημάτων. Εγγυάται κατά τον τρόπο αυτό κάποια «νομική προβλεψιμότητα». 

Μέσω του αποτελέσματος των κανόνων που καθορίζουν το εφαρμοστέο δίκαιο, το αρμόδιο
δικαστήριο εκδίδει απόφαση βασισμένη σε κανόνες ουσιαστικού δικαίου που παρουσιάζουν
τη στενότερη δυνατή συνάφεια με την υπόθεση. Αυτό επιτρέπει επίσης να αποφευχθούν κατα
στάσεις ανισότητας: ένας δικαιούχος διατροφής επιτυγχάνει απάντηση προσαρμοσμένη στην
κατάστασή του, χωρίς να πάσχει από την ανομοιογένεια των κανόνων σύγκρουσης νόμων. 

Έτσι, ο κανόνας της σύγκρουσης νόμων συνοδεύει και διευκολύνει την κατάργηση των “ενδι
άμεσων μέτρων ” στο στάδιο της αναγνώρισης: η απόφαση έχει μεγαλύτερο κύρος εάν εκδοθ
εί σύμφωνα με δίκαιο που καθορίστηκε βάσει εναρμονισμένων κανόνων. 

Εξάλλου και με αμεσότερο τρόπο, οι κανόνες του εφαρμοστέου δικαίου επιτρέπουν την απο
φυγή, σε ορισμένες καταστάσεις, αιτήσεων που βασίζονται σε σχέσεις διατροφής οι οποίες δ
εν είναι ομόφωνα δεκτές (για παράδειγμα, μεταξύ αδελφών). Ο κανόνας της σύγκρουσης νόμ
ων αποτελεί κατά τον τρόπο αυτό ένα «δείκτη ασφαλείας», σε ένα χώρο ελεύθερης κυκλοφο
ρίας των αποφάσεων· καθησυχάζει τα κράτη μέλη που αντιλαμβάνονται με περιοριστικό τρό
πο την ίδια την έννοια της υποχρέωσης διατροφής. 
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8 Η μελέτη αυτή περιέχεται στον ιστότοπο της Γενικής Διεύθυνσης « Δικαιοσύνη, Ελευθερία και Ασφά
λεια» στην ακόλουθη διεύθυνση: 
http://europa.eu.int/comm/justice_home/doc_centre/civil/studies/doc_civil_studies_en.htm

9 COM(2004)254 τελικό.
10 Οι απαντήσεις δημοσιεύθηκαν στην ακόλουθη διεύθυνση :

http://europa.eu.int:8082/comm/justice_home/ejn/maintenance_claim/maintenance_claim_ec_en.htm

Ο στόχος των κανόνων σύγκρουσης νόμων δεν συνίσταται στην άρνηση των αποκλίσεων αυ
τών· σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται για ενοποίηση των αντιλήψεων, που ανταποκρίνοντα
ι σε εθνικές ανησυχίες, κοινωνικού, οικονομικού ή πολιτισμικού χαρακτήρα, αλλά στη διασφ
άλιση ότι καμία απόφαση δεν θα εκδοθεί κατ’ εφαρμογή ενός δικαίου που στερείται επαρκού
ς συνάφειας με τη συγκεκριμένη οικογενειακή κατάσταση. 

1.2.3. Διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της βιωσιμότητας της είσπραξης

Μόνον η βελτίωση της πραγματικής είσπραξης της διατροφής δύναται να τροποποιήσει συγκ
εκριμένα και με διάρκεια την ισχύουσα κατάσταση. Σκοπός είναι να επιτραπεί στον δικαιούχ
ο να επιτύχει μία εκτελεστή απόφαση για το σύνολο της επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωση
ς που στη συνέχεια να μπορεί να επωφεληθεί ενός απλού και εναρμονισμένου συστήματος εκ
τέλεσης. Απαιτούνται τρεις προϋποθέσεις. Η πρώτη είναι η γενίκευση και αυτοματοποίηση τ
ης προσωρινής εκτέλεσης όλων των αποφάσεων σε υποθέσεις διατροφής. Η δεύτερη συνίστα
ται στην κατάργηση των ενδιάμεσων μέτρων που επιτρέπουν σε μία απόφαση που εκδόθηκε
σε ένα κράτος μέλος να αναγνωριστεί και να είναι εκτελεστή σε ένα άλλο κράτος μέλος. Η τ
ρίτη προϋπόθεση είναι να ληφθεί ένα σύνολο μέτρων σχετικά με την ίδια την εκτέλεση: πρόσ
βαση σε πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του υπόχρεου, θέσπιση νομικών πράξεων π
ου θα επιτρέπουν την άμεση είσπραξη από τους μισθούς και τους τραπεζικούς λογαριασμού
ς, ενίσχυση του προνομιακού χαρακτήρα των αξιώσεων διατροφής. 

Το σύνολο των επιδιωκόμενων από την πρόταση στόχων θα επιτευχθεί, με παράλληλη διασφ
άλιση της πλήρους τήρησης των θεμελιωδών δικαιωμάτων που είναι αναγνωρισμένα στην Ευ
ρωπαϊκή Ένωση. Θα διασφαλιστεί η ισορροπία μεταξύ των δικαιωμάτων των δικαιούχων δια
τροφής και των υπόχρεων, στους οποίους θα παρέχεται πάντα η εγγύηση ιδίως του δικαιώμα
τος πρόσβασης σε δίκαιη δίκη και του δικαιώματος προστασίας των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα.

2. Διαβουλευση των ενδιαφερομενων μερων

Η Επιτροπή εκπονεί μελέτη για την είσπραξη των αξιώσεων διατροφής στα κράτη μέλη της Ε
υρωπαϊκής Ένωσης8.

Μία πρώτη συνεδρίαση των εμπειρογνωμόνων οργανώθηκε στις 3 Νοεμβρίου 2003, ώστε να
εντοπισθούν οι βασικές πλευρές που θα πρέπει να εξετασθούν σε μία μελλοντική πράσινη βίβ
λο σχετικά με τις υποχρεώσεις διατροφής. 

Η πράσινη βίβλος για τις υποχρεώσεις διατροφής θεσπίστηκε από την Επιτροπή στις 15 Απρι
λίου 20049. Οι πρώτες απαντήσεις αποτέλεσαν αντικείμενο δημόσιας ακρόασης που οργανώθ
ηκε στις 2 Ιουνίου 2004. Άλλες απαντήσεις υποβλήθηκαν μεταγενέστερα10.

Βάσει ενός εγγράφου εργασίας που εκπονήθηκε από τις υπηρεσίες της Επιτροπής και περιλα
μβάνει τρία προσχέδια νομοθετικών προτάσεων, οργανώθηκε μία δεύτερη συνεδρίαση εμπει
ρογνωμόνων των κρατών μελών στις 12 Μαΐου 2005. Η συνεδρίαση αυτή επέτρεψε να εξετα
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στεί το σύνολο των θεμάτων σχετικά με τις υποχρεώσεις διατροφής στο πλαίσιο της Ευρωπαϊ
κής Ένωσης: εφαρμοστέο δίκαιο, διεθνής δικαιοδοσία, αναγνώριση, εκτελεστότητα και εκτέλ
εση των αποφάσεων, εναρμόνιση ορισμένων δικονομικών κανόνων, συνεργασία μεταξύ κεντ
ρικών αρχών, πρόσβαση στις πληροφορίες κ.λπ.

Οι συμμετέχοντες στη συνεδρίαση αυτή στη συνέχεια κλήθηκαν να υποβάλουν στην Επιτροπ
ή γραπτές παρατηρήσεις σχετικά με το έγγραφο εργασίας που περιλάμβανε τα τρία προσχέδια
νομοθετικών προτάσεων. 

Η Επιτροπή προέβη σε μελέτη αντικτύπου που περιλαμβάνεται σε παράρτημα στην παρούσα
πρόταση. Οι συνεισφορές των εν λόγω εμπειρογνωμόνων, στο πλαίσιο της πράσινης βίβλου
και εκ των υστέρων, αναλύθηκαν με αυτή την ευκαιρία. Προβλέπονται πολλές εναλλακτικές
λύσεις: το "status quo", μία μη νομοθετική δράση, καθώς και διάφορες νομοθετικές πρωτοβο
υλίες της Κοινότητας. Από τη μελέτη αυτή απορρέει ότι, η Κοινότητα, για να ανταποκριθεί σ
τις πολλαπλές δυσχέρειες που συναντούν οι δικαιούχοι διατροφής, είτε είναι νομικής φύσης ε
ίτε πρακτικής, πρέπει να προβλέψει μία δράση μεγάλης εμβέλειας, που θα καλύπτει το σύνολ
ο των πιθανών πεδίων δράσης.

3. ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

3.1. Νομική βάση

Τα θέματα που καλύπτονται από την παρούσα πρόταση, εμπίπτουν στο άρθρο 65 της συνθήκ
ης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και η νομική βάση της εν λόγω πρότασης είνα
ι το άρθρο 61 σημείο γ) της εν λόγω συνθήκης. 

Το άρθρο 65 αναθέτει στην Κοινότητα νομοθετικές αρμοδιότητες σχετικά με τη δικαστική σ
υνεργασία σε αστικές υποθέσεις με διασυνοριακές επιπτώσεις και στο μέτρο που είναι αναγκ
αίες για την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. 

Τα προβλεπόμενα μέτρα από την παρούσα πρόταση παραπέμπουν σχεδόν όλα σε εκείνα που
αναφέρονται ρητά στον κατάλογο, που εξάλλου είναι περιοριστικός, του άρθρου 65: σύγκρο
υση δικαιοδοσίας, σύγκρουση νόμων, αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων, εξάλειψη των ε
μποδίων για την ομαλή διεξαγωγή πολιτικών δικών, προωθώντας τη συμβατότητα των κανόν
ων πολιτικής δικονομίας. 

Τα κοινοτικά θεσμικά όργανα διαθέτουν περιθώριο εκτίμησης για να καθοριστεί εάν ένα μέτ
ρο είναι αναγκαίο για την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Η παρούσα πρόταση διε
υκολύνει την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς όσον αφορά τη θέσπιση ενός νέου νο
μικού περιβάλλοντος που προορίζεται να καταστήσει αποτελεσματικότερη την είσπραξη αξι
ώσεων διατροφής και να συμβάλει στην εξάλειψη των εμποδίων στην ελεύθερη κυκλοφορία
των προσώπων τα οποία αυτή τη στιγμή πάσχουν από τις εμμένουσες αποκλίσεις μεταξύ των
κρατών μελών στην είσπραξη της διατροφής. 

Όσον αφορά την προϋπόθεση σχετικά με τις διασυνοριακές επιπτώσεις, η παρούσα πρόταση
περιέχει μέτρα, αντικείμενο των οποίων είναι να διευκολυνθεί η επίτευξη ενός τίτλου και της
εκτελεστότητάς του σε καταστάσεις που περιλαμβάνουν όλες ένα διεθνές στοιχείο. Οι κανόν
ες σύγκρουσης δικαιοδοσίας και σύγκρουσης νόμων εξ ορισμού αφορούν διεθνείς καταστάσ
εις, όπου διακυβεύονται νομικά στοιχεία τα οποία προέρχονται από διάφορες χώρες. Οι διατ
άξεις σχετικά με την αναγνώριση και την εκτελεστότητα των αποφάσεων στοχεύουν να επιτρ
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11 ΕΕ L 338 της 23ης Δεκεμβρίου 2003, σσ. 1 – 29.
12 ΕΕ L 143 της 30ής Απριλίου 2004, σσ. 15 – 39.

έψουν σε μία απόφαση που εκδόθηκε σε ένα κράτος μέλος να είναι αυτομάτως εκτελεστή σε
οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος. Τα ελάχιστα μέτρα εναρμόνισης ορισμένων εθνικών δικονο
μικών κανόνων αποτελούν συνοδευτικό μέτρο των διατάξεων αυτών. Τα εκτελεστικά μέτρα
που προβλέπονται στην πρόταση στοχεύουν να διευκολύνουν την εκτέλεση σε ένα κράτος μέ
λος μιας απόφασης που λήφθηκε σε άλλο κράτος μέλος. Τέλος, οι διατάξεις σχετικά με τη συ
νεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών λειτουργούν αποκλειστικά μεταξύ δύο διαφορετικ
ών κρατών μελών. 

Ο παρών κανονισμός θα εκδοθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 67 
παράγραφος 2 της συνθήκης, σύμφωνα με την οποία το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα μετ
ά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Επιτροπή θεωρεί πράγματι ότι η παρο
ύσα πρόταση άπτεται του οικογενειακού δικαίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 παράγραφος 5, δ
εύτερη περίπτωση. 

Η ερμηνεία αυτή υπερισχύει από νομική άποψη λαμβανομένης υπόψη της πολύ στενής συνά
φειας μεταξύ των υποχρεώσεων διατροφής και του οικογενειακού δικαίου, όμως ισχύει επίση
ς ότι μία τέτοια ταξινόμηση δεν λαμβάνει επαρκώς υπόψη την υβριδική κατάσταση της έννοι
ας της υποχρέωσης διατροφής – οικογενειακή στις ρίζες της, αλλά χρηματική στην εφαρμογή
της, όπως οποιαδήποτε άλλη αξίωση. 

Εξάλλου, ο κοινοτικός νομοθέτης θεώρησε, μέχρι στιγμής, ότι οι υποχρεώσεις διατροφής μπ
ορούσαν να υπαχθούν στο καθεστώς του κοινού δικαίου όσον αφορά τη δικαστική συνεργασ
ία σε αστικές υποθέσεις, εκτός της σφαίρας του οικογενειακού δικαίου. Ο κανονισμός «Βρυξ
έλλες Ι» αποδεχόμενος τη δομή της σύμβασης των Βρυξελλών της 27ης Σεπτεμβρίου 1968, α
ποκλείει το οικογενειακό δίκαιο αλλά διατηρεί τις υποχρεώσεις διατροφής στο πεδίο εφαρμο
γής του. Αντίθετα, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου
2003, για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές δια
φορές και διαφορές γονικής μέριμνας (στο εξής: «νέος κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙ»)11, καλύπτε
ι ουσιαστικό τμήμα του οικογενειακού δικαίου (διαζύγιο, γονική μέριμνα), αλλά αποκλείει τι
ς υποχρεώσεις διατροφής. Τέλος, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 805/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινο
βουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004, για τη θέσπιση ευρωπαϊκού εκτελεστού
τίτλου για μη αμφισβητούμενες αξιώσεις12 (στο εξής: “κανονισμός ΕΕΤ”) περιλαμβάνει τις α
ξιώσεις διατροφής και εκδόθηκε σύμφωνα με τη διαδικασία συναπόφασης. 

Η παρούσα πρόταση προφανώς εντάσσεται σε ένα διαφορετικό πλαίσιο, εφόσον αφιερώνεται
αποκλειστικά στις υποχρεώσεις διατροφής, που δεν αποτελούσαν, στις άλλες αναφερόμενες
πράξεις, παρά ένα δευτερεύον τμήμα του πεδίου εφαρμογής τους. Κατά συνέπεια, η Επιτροπ
ή, τηρώντας τους όρους της συνθήκης, δεν μπορεί παρά να διαπιστώσει ότι η πρόταση αυτή
άπτεται του οικογενειακού δικαίου και ότι κατόπιν αυτού δεν εμπίπτει στη διαδικασία συναπ
όφασης. 

Οι δυσχέρειες που αναφέρθηκαν προηγουμένως θα μπορούσαν να αποφευχθούν εάν το Συμβ
ούλιο αποφάσιζε να επανεντάξει τις υποχρεώσεις διατροφής στο καθεστώς του κοινού δικαίο
υ. Σύμφωνα με το άρθρο 67 παράγραφος 2 δεύτερη περίπτωση της συνθήκης, το Συμβούλιο, 
αποφασίζοντας ομόφωνα μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λαμβάνει απ
όφαση ούτως ώστε το σύνολο ή μέρος των τομέων που καλύπτονται από τον τίτλο IV του τρ
ίτου μέρους της συνθήκης να ρυθμίζονται από τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 251. 
Είναι λοιπόν δυνατό ο τομέας των υποχρεώσεων διατροφής να περάσει από την ομόφωνη απ
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όφαση στη συναπόφαση. 

Η Επιτροπή καλεί το Συμβούλιο να λάβει απόφαση προς την κατεύθυνση αυτή που θα ήταν
σύμφωνη, τόσο με την ιδιαίτερη φύση των υποχρεώσεων διατροφής όσο και με το νομοθετικ
ό πλαίσιο στο οποίο μέχρι στιγμής παρεμβαίνει στον τομέα αυτό η Κοινότητα. 

3.2. Αναλογικότητα και επικουρικότητα

Οι στόχοι της παρούσας πρότασης δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα ίδια τα κράτ
η μέλη. Οι κανόνες διεθνούς δικαιοδοσίας και σύγκρουσης νόμων, καθώς και οι κανόνες ανα
γνώρισης και εκτέλεσης των αποφάσεων, πρέπει πράγματι να είναι ενιαίοι ώστε να διευκολυν
θεί η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Μόνο μία δράση σε κοινοτικό επίπεδο θα μπορέσει
να εγγυηθεί την ισοδυναμία των εφαρμοστέων κανόνων, καθώς αυτό συνέβη ήδη παλαιότερ
α, για παράδειγμα με τον κανονισμό Βρυξέλλες Ι. Το ίδιο ισχύει με τους κανόνες συνεργασία
ς, εφόσον οι ορισθείσες κεντρικές αρχές πρέπει να υπάγονται στις ίδιες υποχρεώσεις αμοιβαί
ας αλληλοβοήθειας, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η παρούσα πρόταση συμφωνεί πλήρως με την αρχή της αναλογικότητας, εφόσον περιορίζετα
ι αυστηρά σε ό,τι είναι απαραίτητο για την επίτευξη των στόχων αυτών. Ιδίως, οι κανόνες σύ
γκρουσης νόμων επιτρέπουν να αποφευχθεί οποιαδήποτε εναρμόνιση του ουσιαστικού δικαί
ου. Οι κανόνες δικαιοδοσίας, αναγνώρισης και εκτέλεσης των αποφάσεων δεν συνεπάγονται
παρά ελάχιστες επιπτώσεις για τους εσωτερικούς δικονομικούς κανόνες.

Η επιλεγείσα μορφή που είναι ο κανονισμός, αιτιολογείται για πολλούς λόγους. Δεν μπορεί ν
α δοθεί περιθώριο εκτίμησης στα κράτη μέλη όχι μόνο ως προς τον καθορισμό των κανόνων
διεθνούς δικαιοδοσίας, στόχος των οποίων είναι η διαφύλαξη της ασφάλειας του δικαίου υπέ
ρ των πολιτών και των οικονομικών φορέων, αλλά επίσης ως προς τη διαδικασία αναγνώρισ
ης και εκτέλεσης που απαιτεί σαφήνεια και ομοιογένεια στο πλαίσιο των κρατών μελών. Το ί
διο ισχύει για τους κανόνες σύγκρουσης νόμων. Πράγματι, η πρόταση προβλέπει για τον τομ
έα αυτό ενιαίους κανόνες για το εφαρμοστέο δίκαιο, που είναι λεπτομερείς, ακριβείς και απα
λλαγμένοι αιρέσεων και δεν απαιτούν κανένα μέτρο μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο. Αντίθετα, 
εάν τα κράτη μέλη διέθεταν διακριτική ευχέρεια για τη μεταφορά των κανόνων αυτών, θα επ
ανεισαγόταν η έλλειψη ασφάλειας δικαίου που η παρούσα πρόταση στοχεύει ακριβώς να κατ
αργήσει. 

Κατά γενικότερο τρόπο, ο στόχος της διαφάνειας έχει βασική σημασία στον τομέα αυτό και
πρέπει να επιτρέψει μια άμεση και ενιαία ανάγνωση των εφαρμοστέων κανόνων στην Ευρωπ
αϊκή Κοινότητα χωρίς να είναι απαραίτητο να γίνει έρευνα στις διατάξεις ενός εθνικού δικαίο
υ που μεταφέρει το περιεχόμενο του κοινοτικού μέσου, το οποίο εθνικό δίκαιο πολύ συχνά ε
ίναι ένα αλλοδαπό δίκαιο για τον ενδιαφερόμενο πολίτη. Επιπλέον, η επιλογή ενός κανονισμ
ού θα επιτρέψει στο Δικαστήριο να διασφαλίσει μια ενιαία εφαρμογή των διατάξεών του σε ό
λα τα κράτη μέλη. 

3.3. Θέση του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιρλανδίας και της Δανίας.

Ο τίτλος IV της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, όπου εμπίπτουν τα θέ
ματα τα οποία καλύπτονται από την παρούσα πρόταση κανονισμού, δεν εφαρμόζονται στο Η
νωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, εκτός αν τα κράτη αυτά αποφασίσουν να προσχωρήσουν
(“opt in”) υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο πρωτόκολλο που επισυνάπτεται στη σ
υνθήκη. 
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Ο τίτλος IV της συνθήκης δεν τυγχάνει επίσης εφαρμογής στη Δανία δυνάμει του πρωτοκόλλ
ου που την αφορά. 
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14 ΕΕ C της , σ.
15 ΕΕ C της , σ.
16 ΕΕ C 160 της 30.6.2000, σ. 37.
17 ΕΕ L 12 της 16.1.2001, σ. 1.
18 ΕΕ L 174 της 27.6.2001, σ. 25.

13 ΕΕ C της , σ.

2005/0259 (CNS)

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ια τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσ
εων και τη συνεργασία σε θέματα υποχρεώσεων διατροφής

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη: 

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 61, στοιχείο γ) κ
αι το άρθρο 67 παράγραφος 2, 

την πρόταση της Επιτροπής13,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου14,

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής15,

Εκτιμώντας τα εξής: 

(1) Η Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε ως στόχο τη διατήρηση και την ανάπτυξη της Ένωσης ως
χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης στα πλαίσια του οποίου διασφαλίζεται
η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων. Για την προοδευτική υλοποίηση του χώρου
αυτού, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα πρέπει ιδίως να θεσπίσει μέτρα που εμπίπτουν στον τ
ομέα της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις τα οποία είναι απαραίτητα για
την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. 

(2) Ως προς αυτό, η Κοινότητα θέσπισε ήδη, μεταξύ άλλων μέτρων, τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1348/2000 του Συμβουλίου περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη
δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις16, τον κανονισμ
ό (ΕΚ) αριθ. 44/2001 του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 2000 για τη διεθνή δικαιο
δοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέ
σεις17, την απόφαση 2001/470/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Μαΐου 2001 σχετικά με τη
δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου για αστικές και εμπορικές υποθέσει
ς18, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συμβουλίου της 28ης Μαΐου 2001 για τ
η συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξ
εων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις19, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του Συ
μβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2003, για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση κα
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19 ΕΕ L 174 της 27.6.2001, σ. 1.
20 ΕΕ L 338 της 23.12.2003, σ. 1.
21 ΕΕ L 143 της 30.4.2004, σ. 15.
22 ΕΕ C 12 της 15 Ιανουαρίου 2001.

ι εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας ο οποίος
καταργεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1347/200020, και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
805/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου
2004, για τη θέσπιση ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου για μη αμφισβητούμενες αξιώσει
ς21.

(3) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που συνήλθε στο Τάμπερε στις 15 και 16 Οκτωβρίου του
1999 πρότεινε ειδικούς κοινούς δικονομικούς κανόνες για την απλούστευση και την ε
πίσπευση της επίλυσης διασυνοριακής εκδίκασης διαφορών και ιδίως αξιώσεων διατρ
οφής. Συνέστησε επίσης να καταργηθούν τα ενδιάμεσα μέτρα που απαιτούνται για τη
ν αναγνώριση και την εφαρμογή στο κράτος από το οποίο ζητείται η εκτέλεση μιας α
πόφασης που έχει εκδοθεί σε άλλο κράτος μέλος. 

(4) Ένα πρόγραμμα μέτρων για την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης των
αποφάσεων επί αστικών και εμπορικών υποθέσεων, κοινό στην Επιτροπή και στο Συμ
βούλιο, θεσπίστηκε στις 30 Νοεμβρίου 200022.

(5) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, κατά τη σύνοδο των Βρυξελλών της 4ης και 5ης Νοεμβρί
ου 2004, θέσπισε ένα νέο πρόγραμμα, το καλούμενο "πρόγραμμα της Χάγης", με τίτλ
ο "ενίσχυση της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης στην Ευρωπαϊκή Έν
ωση". 

(6) Το Συμβούλιο και η Επιτροπή θέσπισαν στις 2 και 3 Ιουνίου 2005, ένα κοινό πρόγρα
μμα δράσης που υλοποιεί το πρόγραμμα της Χάγης σε συγκεκριμένες δράσεις και ανα
φέρει την ανάγκη θέσπισης προτάσεων σχετικά με τις υποχρεώσεις διατροφής. 

(7) Πρέπει να επιτρέπεται σε ένα δικαιούχο διατροφής να επιτυγχάνει εύκολα, σε ένα κρά
τος μέλος, απόφαση που θα είναι αυτομάτως εκτελεστή σε οποιοδήποτε κράτος μέλος
και της οποίας η εκτέλεση θα είναι απλουστευμένη και ταχεία. 

(8) Για την επίτευξη του στόχου αυτού και την εγγύηση στους πολίτες μιας καλύτερης πρ
όσβασης στους εφαρμοστέους νομικούς κανόνες, είναι αναγκαίο να συγκεντρωθεί σε
μία ενιαία νομική πράξη το σύνολο των απαραίτητων μέτρων για την είσπραξη των υ
ποχρεώσεων διατροφής στο πλαίσιο της Κοινότητας. Κατά συνέπεια, ο παρών κανονι
σμός πρέπει να περιλαμβάνει διατάξεις για τη σύγκρουση δικαιοδοσίας, τη σύγκρουσ
η νόμων, την εκτελεστότητα και την εκτέλεση αλλοδαπών αποφάσεων, καθώς και τη
συνεργασία. 

(9) Το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού πρέπει να εκτείνεται σε όλες τις υποχρεώσεις δι
ατροφής που απορρέουν από οικογενειακές σχέσεις ή σχέσεις που παράγουν αντίστοι
χα αποτελέσματα και αυτό με στόχο την εγγύηση ίσης μεταχείρισης μεταξύ όλων των
δικαιούχων διατροφής. 

(10) Οι κανόνες σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία διαφέρουν κάπως από τους ισχύοντες α
υτή τη στιγμή, όπως απορρέουν από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 44/2001. Για να διασφ
αλιστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η υπεράσπιση των συμφερόντων των δικαιούχ



EL 14 EL

ων διατροφής και να ευνοηθεί η εύρυθμη απονομή της δικαιοσύνης στο πλαίσιο της Ε
υρωπαϊκής Ένωσης, οι κανόνες αυτοί πρέπει να διασαφηνιστούν και να καλύπτουν στ
ο εξής όλες τις υποθετικές περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει επαρκής συνάφεια μεταξύ
της κατάστασης των μερών και ενός κράτους μέλους. Η συνήθης διαμονή του εναγομ
ένου σε ένα κράτος μη μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να αποτελεί πλέον
αιτία αποκλεισμού των κοινοτικών κανόνων και δεν πρέπει να προβλέπεται πλέον κα
μία αναπαραπομπή στο εθνικό δίκαιο. 

(11) Τα μέρη πρέπει να έχουν την ευχέρεια να επιλέξουν με κοινή συμφωνία το αρμόδιο δι
καστήριο, εκτός όταν πρόκειται για υποχρεώσεις διατροφής έναντι ανηλίκου, ώστε να
διασφαλιστεί η προστασία του "αδύναμου μέρους".

(12) Πρέπει να διατηρηθεί ένας σαφής και αποτελεσματικός μηχανισμός για την επίλυση υ
ποθέσεων εκκρεμοδικίας και συνάφειας.

(13) Οι κανόνες σύγκρουσης νόμων πρέπει να εφαρμόζονται μόνον στις υποχρεώσεις διατ
ροφής και να μην καθορίζουν το εφαρμοστέο δίκαιο στις οικογενειακές σχέσεις στις
οποίες βασίζονται οι υποχρεώσεις διατροφής. 

(14) Το δίκαιο της χώρας της συνήθους διαμονής του δικαιούχου διατροφής πρέπει να παρ
αμένει κυρίαρχο, όπως και στις ισχύουσες διεθνείς πράξεις, αλλά το δίκαιο του δικάζ
οντος δικαστή πρέπει να κατέχει τη δεύτερη θέση, διότι συχνά επιτρέπει στον ειδικό α
υτό τομέα, μια απλούστερη, ταχύτερη και λιγότερο δαπανηρή διευθέτηση των διαφορ
ών.

(15) Όταν κανένα από τα δύο προαναφερθέντα δίκαια δεν επιτρέπει στον δικαιούχο να επι
τύχει διατροφή από τον υπόχρεο, πρέπει να είναι επίσης δυνατό να εφαρμοστεί το δίκ
αιο άλλης χώρας με την οποία η υποχρέωση διατροφής παρουσιάζει στενή συνάφεια. 
Ιδίως μπορεί να πρόκειται, αλλά όχι αποκλειστικά, για τη χώρα της κοινής ιθαγένειας
των μερών.

(16) Τα μέρη πρέπει να έχουν την ευχέρεια, υπό ορισμένους όρους, να επιλέγουν το εφαρ
μοστέο δίκαιο. Πρέπει να μπορούν κατά τον τρόπο αυτό να επιλέγουν το δίκαιο του δ
ικάζοντος δικαστή (lex fori) για τις ανάγκες μιας διαδικασίας. Εξάλλου, δικαιούνται ν
α συμφωνούν για το εφαρμοστέο δίκαιο με συμφωνίες προγενέστερες οποιασδήποτε
διαφοράς, αλλά αποκλειστικά όταν πρόκειται για υποχρεώσεις διατροφής άλλες από τ
ις οφειλόμενες σε παιδιά ή σε ευάλωτους ενήλικες· εξάλλου, η επιλογή τους πρέπει να
περιορίζεται στον καθορισμό ορισμένων μόνον δικαίων.

(17) Ο υπόχρεος πρέπει να προστατεύεται έναντι της εφαρμογής του δικαίου που ορίζεται
στις υποθετικές περιπτώσεις όπου η οικογενειακή σχέση που αιτιολογεί την υποχρέω
ση διατροφής δεν θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι είναι προνομιούχος: σχέσεις μετα
ξύ συγγενών εκ πλαγίου ή εξ αγχιστείας, υποχρεώσεις διατροφής των κατιόντων έναν
τι των ανιόντων τους, διατήρηση της υποχρέωσης συνδρομής μετά τη λύση του γάμο
υ. 

(18) Οι αποφάσεις που εκδόθηκαν σε ένα κράτος μέλος στον τομέα των υποχρεώσεων δια
τροφής 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. Η εναρμόνισ
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23 ΕΕ L 281 της 23 Νοεμβρίου 1995, σ.σ. 31 – 50.
24 ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

η αυτή πρέπει να εγγυάται την τήρηση των απαιτήσεων δίκαιης δίκης σύμφωνα με κοι
νούς κανόνες σε όλα τα κράτη μέλη.

(19) Αφής στιγμής εκδόθηκε σε ένα κράτος μέλος, μια απόφαση στον τομέα των υποχρεώ
σεων διατροφής πρέπει να είναι εκτελεστή γρήγορα και αποτελεσματικά σε οποιοδήπ
οτε άλλο κράτος μέλος. Οι δικαιούχοι διατροφής πρέπει να επωφελούνται, ιδίως, με π
αρακρατήσεις στην πηγή που γίνονται στους μισθούς και στους τραπεζικούς λογαρια
σμούς των υπόχρεων.

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

(21) Πρέπει να θεσπιστούν κεντρικές αρχές στα κράτη μέλη ώστε να συνεργάζονται, τόσο
γενικά όσο και σε ειδικές περιπτώσεις, για τη διευκόλυνση της είσπραξης των υποχρε
ώσεων διατροφής. Πρέπει να ανταλλάσσουν πληροφορίες για τον εντοπισμό των υπό
χρεων και την αξιολόγηση των περιουσιακών τους στοιχείων και των εισοδημάτων το
υς, τηρώντας πλήρως το σύνολο των απαιτήσεων σχετικά με την προστασία των φυσι
κών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφων
α με την οδηγία 95/46/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24
ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασί
ας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομέν
ων αυτών23.

(22) Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγν
ωρίζονται ιδίως από τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Ειδικότερα, προβλέπει τη διασφάλιση του πλήρους σεβασμού της ιδιωτικής και οικογ
ενειακής ζωής, της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, της τήρησης των δικαιω
μάτων του παιδιού και των εγγυήσεων μιας πραγματικής προσφυγής ενώπιον ανεξάρτ
ητου και αμερόληπτου δικαστηρίου, σύμφωνα με τα άρθρα 7, 8, 24 και 47 του Χάρτ
η.

(23) Σύμφωνα με το άρθρο 2 της απόφασης 1999/468/EΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίο
υ 1999 για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που α
νατίθενται στην Επιτροπή24, τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος κανο
νισμού πρέπει να θεσπιστούν σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που προβλέπ
εται στο άρθρο 3 της εν λόγω απόφασης.

(24) Ο παρών κανονισμός πρέπει να αντικαταστήσει τις κοινοτικές πράξεις που θεσπίστηκ
αν προηγουμένως και καλύπτουν τον ίδιο τομέα. Εξάλλου, πρέπει να υπερισχύει των
λοιπών διεθνών πράξεων που εφαρμόζονται στον τομέα αυτό μεταξύ των κρατών μελ
ών, ώστε να ενοποιηθούν και να απλοποιηθούν οι ισχύοντες νομικοί κανόνες. 

(25) Δεδομένου ότι οι στόχοι της προβλεπόμενης δράσης, ήτοι η θέσπιση μιας σειράς μέτρ
ων που θα επιτρέψουν τη διασφάλιση της πραγματικής είσπραξης των αξιώσεων διατ
ροφής στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν επα
ρκώς από τα κράτη μέλη και κατά συνέπεια μπορούν να πραγματοποιηθούν καλύτερα
σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της
επικουρικότητας βάσει του άρθρου 5 της συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλο
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γικότητας, όπως προβλέπεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνε
ι ό,τι είναι απαραίτητο για την επίτευξη των στόχων αυτών. 

(26) [Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία, δυνάμει του άρθρου 3 του πρωτοκόλλου για τ
η θέση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας το οποίο προσαρτάται στη συνθή
κη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοιν
ότητας, κοινοποίησαν την επιθυμία τους να συμμετέχουν στη θέσπιση και την εφαρμο
γή του παρόντος κανονισμού.]

(27) Η Δανία, σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου για τη θέση της Δανίας το
οποίο προσαρτάται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη για την
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, δεν συμμετέχει στη θέσπιση του παρόντος κανο
νισμού και κατά συνέπεια δεν δεσμεύεται απ’ αυτόν, ούτε υπόκειται στην εφαρμογή τ
ου.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Κεφάλαιο I

Πεδίο εφαρμογής και ορισμοί

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στις υποχρεώσεις διατροφής που απορρέουν από
οικογενειακές σχέσεις ή σχέσεις οι οποίες, σύμφωνα με το εφαρμοστέο σε αυτές δίκ
αιο, παράγουν αντίστοιχα αποτελέσματα.

2. Στον παρόντα κανονισμό, ως «κράτος μέλος» νοούνται όλα τα κράτη μέλη με εξαίρ
εση τη Δανία [, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία].

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού νοούνται ως:

«δικαστήριο», όλες οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών στον τομέα των υποχρεώσε(1)
ων διατροφής·

«δικαστής», ο δικαστής ή ο έχων αντίστοιχες αρμοδιότητες με εκείνες του δικαστή στ(2)
ον τομέα των υποχρεώσεων διατροφής·

«απόφαση», μια απόφαση που εκδίδεται στον τομέα των υποχρεώσεων διατροφής απ(3)
ό δικαστήριο κράτους μέλους, ανεξαρτήτως της ονομασίας της, όπως απόφαση, διάτα
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ξη, διαταγή εκτελέσεως, καθώς και ο καθορισμός των δικαστικών εξόδων από τον γρ
αμματέα·

«δημόσιο έγγραφο» :(4)

α) έγγραφο που έχει συνταχθεί ή καταχωρισθεί επίσημα ως δημόσιο έγγραφο στο
ν τομέα των υποχρεώσεων διατροφής και του οποίου η γνησιότητα:

(i) συνδέεται με την υπογραφή και το περιεχόμενο του δημοσίου εγγράφου
και

(ii) πιστοποιείται από δημόσια αρχή ή άλλη αρχή, η οποία είναι εξουσιοδοτη
μένη προς τούτο από το κράτος μέλος προέλευσης· ή

β) σύμβαση που συνάφθηκε με διοικητικές αρχές ή επικυρώθηκε από αυτές στον
τομέα των υποχρεώσεων διατροφής.

«Κράτος μέλος προέλευσης», το κράτος στο οποίο εκδόθηκε η προς εκτέλεση απόφα(5)
ση·

«Κράτος μέλος εκτέλεσης», το κράτος μέλος στο οποίο ζητείται η εκτέλεση της απόφ(6)
ασης·

«δικαστήριο προέλευσης», το δικαστήριο που εξέδωσε την προς εκτέλεση απόφαση·(7)

«δικαιούχος διατροφής», κάθε φυσικό πρόσωπο στο οποίο οφείλεται ή εικάζεται ότι ο(8)
φείλεται διατροφή·

«υπόχρεος διατροφής» κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο οφείλει διατροφή ή από το οπ(9)
οίο απαιτείται διατροφή.

Κεφάλαιο II

Διεθνής Δικαιοδοσία

Άρθρο 3

Γενική διεθνής δικαιοδοσία

Δικαιοδοσία για να αποφαίνεται σε υποθέσεις υποχρεώσεων διατροφής στα κράτη μέλη έχει:

α) το δικαστήριο του τόπου της συνήθους διαμονής του εναγομένου ή

β) το δικαστήριο του τόπου της συνήθους διαμονής του δικαιούχου διατροφής ή

γ) το αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση αγωγής σχετικά με την προσωπική κα
τάσταση, όταν η αίτηση σχετικά με την υποχρέωση διατροφής είναι παρεπόμε
νη της δίκης αυτής, εκτός εάν η δικαιοδοσία αυτή θεμελιώνεται αποκλειστικά
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στην ιθαγένεια ενός των διαδίκων ή

δ) το αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση αγωγής σχετικά με τη γονική μέριμν
α, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/2003, όταν η αίτ
ηση σχετικά με την υποχρέωση διατροφής είναι παρεπόμενη της δίκης αυτής.

’Άρθρο 4

Παρέκταση διεθνούς δικαιοδοσίας

1. Εάν οι διάδικοι, εκ των οποίων τουλάχιστον ένας έχει τη συνήθη διαμονή του στο έ
δαφος κράτους μέλους, συμφώνησαν ότι ένα δικαστήριο ή δικαστήρια κράτους μέλο
υς θα εκδικάζουν τις διαφορές που έχουν προκύψει ή που θα προκύψουν σε υποθέσε
ις υποχρεώσεων διατροφής, το δικαστήριο αυτό ή τα δικαστήρια του κράτους αυτού
έχουν διεθνή δικαιοδοσία. Η εν λόγω δικαιοδοσία είναι αποκλειστική, πλην αντίθετη
ς συμφωνίας των διαδίκων. 

2. Η συμφωνία περί καθορισμού της δικαιοδοσίας καταρτίζεται γραπτώς. Κάθε διαβίβα
ση δια της ηλεκτρονικής οδού που επιτρέπει μεταγενέστερη πρόσβαση στο περιεχόμ
ενο της συμφωνίας θεωρείται ότι έχει καταρτιστεί «γραπτώς».

3. Όταν μια συμφωνία περί καθορισμού δικαιοδοσίας καταρτίζεται από διαδίκους εκ τ
ων οποίων κανείς δεν έχει τη συνήθη διαμονή του στο έδαφος κράτους μέλους, τα δ
ικαστήρια των άλλων κρατών μελών δεν μπορούν να εκδικάσουν τη διαφορά εφόσο
ν το ή τα υποδειχθέντα δικαστήρια δεν έχουν διαπιστώσει την έλλειψη δικαιοδοσίας
τους.

4. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται στην επίλυση διαφοράς που αφορά υποχρέωση δι
ατροφής έναντι ανηλίκου ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ ετών.

Άρθρο 5

Δικαιοδοσία που βασίζεται στην εμφάνιση του εναγομένου ενώπιον του δικαστηρίου

Πλην των περιπτώσεων όπου η δικαιοδοσία απορρέει από τα άρθρα 3 και 4, αρμοδιότητα έχε
ι ο δικαστής ενός κράτους μέλους ενώπιον του οποίου εμφανίζεται ο εναγόμενος. Ο κανόνας
αυτός δεν εφαρμόζεται εάν η εμφάνιση έχει ως στόχο την αμφισβήτηση της δικαιοδοσίας ή ε
άν υπάρχει άλλο δικαστήριο το οποίο έχει αποκλειστική δικαιοδοσία δυνάμει του άρθρου 4.

Άρθρο 6

Επικουρικές δικαιοδοτικές βάσεις

Όταν κανένα δικαστήριο κράτους μέλους δεν έχει δικαιοδοσία δυνάμει των άρθρων 3 έως 5, 
δικαιοδοσία έχουν τα ακόλουθα δικαστήρια:
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α) τα δικαστήρια του κράτους μέλους της κοινής ιθαγένειας του δικαιούχου διατρ
οφής και του υπόχρεου· ή

β) όταν πρόκειται για υποχρεώσεις διατροφής μεταξύ συζύγων ή πρώην συζύγω
ν, τα δικαστήρια του κράτους μέλους στο έδαφος του οποίου οι σύζυγοι είχαν
την τελευταία κοινή συνήθη διαμονή τους, εφόσον η συνήθης αυτή διαμονή υ
πήρχε ακόμη για διάστημα μικρότερο του ενός έτους πριν από την έναρξη της
διαδικασίας.

Άρθρο 7

Εκκρεμοδικία

1. Αν έχουν ασκηθεί αγωγές σχετικά με την ίδια υποχρέωση διατροφής ενώπιον δικαστ
ηρίων διαφορετικών κρατών μελών, το δικαστήριο που επελήφθη δεύτερο της υποθέ
σεως αναστέλλει αυτεπάγγελτα τη διαδικασία του μέχρις ότου διαπιστωθεί η διεθνής
δικαιοδοσία του δικαστηρίου που επελήφθη πρώτο.

2. Όταν διαπιστωθεί η διεθνής δικαιοδοσία του πρώτου επιληφθέντος δικαστηρίου, το
δεύτερο επιληφθέν δικαστήριο οφείλει να διαπιστώσει την έλλειψη διεθνούς δικαιοδ
οσίας του υπέρ του πρώτου δικαστηρίου.

Άρθρο 8

Συνάφεια

1. Όταν συναφείς αγωγές εκκρεμούν ενώπιον δικαστηρίων διαφορετικών κρατών μελώ
ν, το δεύτερο επιληφθέν δικαστήριο, δύναται να αναστείλει την εκδίκαση.

2. Όταν οι αγωγές αυτές εκκρεμούν σε πρώτο βαθμό δικαιοδοσίας, το δεύτερο επιληφθ
έν δικαστήριο δύναται επίσης, με αίτηση ενός από τους διαδίκους, να διαπιστώσει τ
ην έλλειψη διεθνούς δικαιοδοσίας του, υπό την προϋπόθεση ότι το πρώτο επιληφθέν
δικαστήριο έχει δικαιοδοσία για τις αγωγές αυτές και ότι το δίκαιό του επιτρέπει την
συνεκδίκασή τους.

3. Είναι συναφείς, κατά την έννοια του παρόντος άρθρου, αγωγές που συνδέονται μετα
ξύ τους τόσο στενά ώστε να υπάρχει συμφέρον να εξεταστούν και να εκδικαστούν τ
αυτόχρονα, προκειμένου να αποφευχθεί η έκδοση ασυμβίβαστων μεταξύ τους αποφ
άσεων, στην περίπτωση που οι υποθέσεις εκδικάζονταν χωριστά.

Άρθρο 9

Επιληφθέν δικαστήριο

Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ένα δικαστήριο θεωρείται επιληφθέν:
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α) από την ημερομηνία κατάθεσης στο δικαστήριο του εισαγωγικού εγγράφου τη
ς 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

β) εάν το έγγραφο πρέπει να κοινοποιηθεί ή να επιδοθεί προτού κατατεθεί στο δι
καστήριο, από την ημερομηνία παραλαβής του, από την αρχή που είναι υπεύθ
υνη 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

Προσωρινά και ασφαλιστικά μέτρα

Τα προσωρινά ή ασφαλιστικά μέτρα που προβλέπονται από το δίκαιο κράτους μέλους μπορο
ύν να ζητηθούν από τις δικαστικές αρχές του κράτους αυτού, έστω και αν δικαστήριο άλλου
κράτους μέλους έχει, δυνάμει του παρόντος κανονισμού, διεθνή δικαιοδοσία για την εκδίκασ
η της υπόθεσης επί της ουσίας.

Άρθρο 11

Έρευνα της διεθνούς δικαιοδοσίας

Το δικαστήριο κράτους μέλους που επιλαμβάνεται υποθέσεως για την οποία η δικαιοδοσία τ
ου δεν βασίζεται στον παρόντα κανονισμό διαπιστώνει αυτεπαγγέλτως την έλλειψη διεθνούς
δικαιοδοσίας του.

Κεφάλαιο III

Εφαρμοστέο δίκαιο

Άρθρο 12

Έλλειψη επιπτώσεων στην ύπαρξη οικογενειακών σχέσεων

Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου δεν καθορίζουν παρά το εφαρμοστέο δίκαιο στις υποχ
ρεώσεις διατροφής και δεν προδικάζουν το εφαρμοστέο δίκαιο στις σχέσεις που προβλέποντ
αι στο άρθρο 1.

Άρθρο 13
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Βασικοί κανόνες

1. Τις υποχρεώσεις διατροφής διέπει το δίκαιο της χώρας στην οποία ο δικαιούχος διατ
ροφής έχει τη συνήθη διαμονή του. 

2. Το δίκαιο του δικάζοντος δικαστή (lex fori) εφαρμόζεται:

α) όταν, δυνάμει του δικαίου που ορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1, ο δικαι
ούχος δεν μπορεί να επιτύχει διατροφή από τον υπόχρεο, ή

β) όταν ο δικαιούχος ασκεί αγωγή και πρόκειται για το δίκαιο της χώρας στην οπ
οία ο υπόχρεος έχει τη συνήθη διαμονή του.

3. Όταν κανένα από τα δίκαια που ορίζονται σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφ
ους δεν επιτρέπει στον δικαιούχο να επιτύχει διατροφή έναντι του υπόχρεου και ότα
ν απορρέει από το σύνολο των πραγματικών περιστατικών ότι η υποχρέωση διατροφ
ής παρουσιάζει στενή συνάφεια με άλλη χώρα, ιδίως εκείνη της κοινής ιθαγένειας το
υ δικαιούχου και του υπόχρεου, στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται το δίκαιο της χώ
ρας με την οποία η υποχρέωση διατροφής παρουσιάζει τη στενότερη συνάφεια.

Άρθρο 14

Επιλογή του εφαρμοστέου δικαίου

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 13, ο δικαιούχος και ο υπόχρεος δύνανται:

α) να ορίσουν το δίκαιο του δικάζοντος δικαστή για τις ανάγκες μιας διαδικασία
ς, ρητά ή με οποιονδήποτε άλλο κατηγορηματικό τρόπο, κατά τη στιγμή της έ
ναρξης της διαδικασίας·

β) να συμφωνήσουν ανά πάσα στιγμή γραπτώς σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο, 
εκτός εάν πρόκειται για υποχρέωση διατροφής έναντι ανηλίκου ηλικίας κάτω τ
ων δεκαοκτώ ετών ή ενηλίκου ο οποίος, λόγω αλλοίωσης ή ανεπάρκειας των π
ροσωπικών του ικανοτήτων, δεν είναι σε θέση να υπερασπιστεί τα συμφέροντ
ά του (στο εξής «ευάλωτος ενήλικας») και υπό την προϋπόθεση να οριστεί ένα
μόνο από τα ακόλουθα δίκαια:

(i) το κοινό εθνικό τους δίκαιο κατά τη στιγμή του ορισμού·

(ii) το δίκαιο της χώρας της κοινής συνήθους διαμονής τους ή της χώρας στ
ην οποία ο δικαιούχος ή ο υπόχρεος έχει τη συνήθη διαμονή του κατά τη
στιγμή του ορισμού·

(iii) το εφαρμοστέο δίκαιο στις περιουσιακές τους σχέσεις κατά τη στιγμή το
υ ορισμού, όταν πρόκειται για υποχρέωση διατροφής μεταξύ δύο προσώ
πων που είναι ή υπήρξαν δεσμευμένα με γάμο ή με σχέση η οποία, σύμφ
ωνα με το εφαρμοστέο σε αυτή δίκαιο, παράγει αντίστοιχα αποτελέσματ
α.
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Άρθρο 15

Μη εφαρμογή του ορισθέντος δικαίου κατόπιν αιτήσεως του υπόχρεου

1. Όταν πρόκειται για υποχρεώσεις διατροφής άλλες από εκείνες έναντι παιδιών και ευ
άλωτων ενηλίκων και μεταξύ συζύγων ή πρώην συζύγων, ο υπόχρεος μπορεί να αντ
ιτάξει στην αξίωση του δικαιούχου την έλλειψη υποχρέωσης διατροφής απέναντι το
υ σύμφωνα με το κοινό εθνικό τους δίκαιο ή ελλείψει κοινής ιθαγένειας, σύμφωνα μ
ε το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει τη συνήθη διαμονή του.

2. Όταν πρόκειται για υποχρεώσεις διατροφής μεταξύ συζύγων ή πρώην συζύγων, ο υπ
όχρεος μπορεί να αντιτάξει στην αξίωση του δικαιούχου την έλλειψη υποχρέωσης δι
ατροφής απέναντί του σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας με την οποία ο γάμος παρου
σιάζει τη στενότερη συνάφεια.

Άρθρο 16

Δημόσιος οργανισμός

Το δικαίωμα ενός δημόσιου οργανισμού να ζητήσει την επιστροφή της παρασχεθείσας διατρ
οφής στον δικαιούχο υπόκειται στο δίκαιο που διέπει τον δημόσιο οργανισμό.

Άρθρο 17

Τομέας του εφαρμοστέου δικαίου

1. Το εφαρμοστέο δίκαιο σε μια υποχρέωση διατροφής καθορίζει ιδίως:

(α) την ύπαρξη και την έκταση των δικαιωμάτων του δικαιούχου και έναντι τίνος
μπορεί να τα ασκήσει·

(β) το βαθμό στον οποίο ο δικαιούχος μπορεί να ζητήσει αναδρομικά διατροφή·

(γ) τον τρόπο υπολογισμού και τιμαριθμικής αναπροσαρμογής της υποχρέωσης δι
ατροφής·

(δ) την παραγραφή και τις προθεσμίες για την άσκηση αγωγής·

(ε) το δικαίωμα του δημόσιου οργανισμού που παρέσχε διατροφή στον δικαιούχο
να επιτύχει την επιστροφή της παρασχεθείσας διατροφής και τα όρια της υποχ
ρέωσης του υποχρέου.

2. Ανεξαρτήτως του περιεχομένου του εφαρμοστέου δικαίου, πρέπει να ληφθούν υπόψ
η οι ανάγκες του δικαιούχου και τα έσοδα του υπόχρεου στον καθορισμό του ποσού
της διατροφής.
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Άρθρο 18

Εφαρμογή του δικαίου ενός κράτους μη μέλους

Το δίκαιο που ορίζεται από τον παρόντα κανονισμό εφαρμόζεται ακόμη και εάν δεν είναι δίκ
αιο κράτους μέλους.

Άρθρο 19

Αναπαραπομπή

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, όταν ο παρών κανονισμός προβλέπει την εφα
ρμογή του δικαίου μιας χώρας, εννοεί τους ισχύοντες κανόνες δικαίου στη χώρα αυτ
ή, εξαιρουμένων των κανόνων του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου.

2. Όταν ο παρών κανονισμός προβλέπει την εφαρμογή του δικαίου ενός κράτους μη μέ
λους και οι κανόνες του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου του εν λόγω κράτους ορίζουν το
δίκαιο άλλης χώρας, το δικάζον δικαστήριο εφαρμόζει το εσωτερικό του δίκαιο.

Άρθρο 20

Δημόσια τάξη

Η εφαρμογή μιας διάταξης του δικαίου που ορίζεται από τον παρόντα κανονισμό μπορεί να
αποκλεισθεί μόνο εάν η εν λόγω εφαρμογή είναι προφανώς ασυμβίβαστη προς τη δημόσια τά
ξη του κράτους του δικάζοντος δικαστή. Πάντως, η εφαρμογή μιας διάταξης του δικαίου ενό
ς κράτους μέλους που ορίζεται από τον παρόντα κανονισμό δεν μπορεί να αποκλειστεί με βά
ση το σκεπτικό αυτό.

Άρθρο 21

Μη ενοποιημένα συστήματα δικαίου

Όταν ένα κράτος περιλαμβάνει πολλές εδαφικές ενότητες, κάθε μια εκ των οποίων έχει τους
δικούς της κανόνες στον τομέα των υποχρεώσεων διατροφής, κάθε εδαφική ενότητα θεωρείτ
αι ως χώρα για τον καθορισμό του εφαρμοστέου δικαίου σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμ
ό.

Κεφάλαιο IV

Κοινοί δικονομικοί κανόνες
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Άρθρο 22

Επίδοση ή κοινοποίηση

1. Σε μια διαδικασία ενώπιον δικαστηρίου κράτους μέλους, το εισαγωγικό της δίκης έγ
γραφο ή το αντίστοιχο έγγραφο κοινοποιείται ή επιδίδεται στον εναγόμενο με έναν
από τους ακόλουθους τρόπους:

α) προσωπική επίδοση ή κοινοποίηση, κατά την οποία ο παραλήπτης υπογράφει
απόδειξη παραλαβής με ημερομηνία παραλαβής·

β) προσωπική επίδοση ή κοινοποίηση μέσω εγγράφου υπογεγραμμένου από το α
ρμόδιο πρόσωπο το οποίο προέβη στην επίδοση ή την κοινοποίηση, διευκρινίζ
οντας ότι ο παραλήπτης παρέλαβε το έγγραφο ή αρνήθηκε να το παραλάβει χω
ρίς κανένα νόμιμο λόγο, καθώς και αναγραφή της ημερομηνίας κατά την οποί
α το έγγραφο επιδόθηκε ή κοινοποιήθηκε·

γ) επίδοση ή κοινοποίηση μέσω ταχυδρομείου, κατά την οποία ο παραλήπτης υπ
ογράφει και αποστέλλει απόδειξη παραλαβής με ημερομηνία παραλαβής·

δ) επίδοση ή κοινοποίηση με ηλεκτρονικά μέσα, όπως η τηλεομοιοτυπία ή το ηλε
κτρονικό ταχυδρομείο, κατά την οποία ο παραλήπτης υπογράφει και αποστέλλ
ει απόδειξη παραλαβής με ημερομηνία παραλαβής.

2. Ο εναγόμενος διαθέτει προθεσμία που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 30 ημερώ
ν για να προετοιμάσει την άμυνά του από της παραλαβής του κοινοποιηθέντος ή επι
δοθέντος εγγράφου σύμφωνα με την παράγραφο 1.

3. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή, εντός προθεσμίας έξι μηνών από της εν
άρξεως ισχύος του παρόντος κανονισμού, για τους ισχύοντες τρόπους κοινοποίησης
και επίδοσης. Ανακοινώνουν στην Επιτροπή κάθε τροποποίηση η οποία επήλθε στις
πληροφορίες αυτές.

Η Επιτροπή θέτει τις πληροφορίες αυτές στη διάθεση του κοινού.

Άρθρο 23

Έρευνα του παραδεκτού

1. Όταν ο εναγόμενος ο οποίος έχει τη συνήθη διαμονή του στο έδαφος κράτους μέλο
υς άλλου από το κράτος μέλος στο οποίο ασκείται η αγωγή, δεν εμφανιστεί, το αρμό
διο δικαστήριο υποχρεούται να αναστείλει τη διαδικασία μέχρις ότου εξακριβωθεί ό
τι ο εναγόμενος αυτός ήταν σε θέση να παραλάβει το εισαγωγικό έγγραφο της δίκης
ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο σύμφωνα με το άρθρο 22 ή ότι επιδείχθηκε η δέουσα επι
μέλεια για τον σκοπό αυτό.

2. Όταν ο εναγόμενος ο οποίος έχει τη συνήθη διαμονή του στο έδαφος κράτους μη μέ
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λους δεν εμφανιστεί, το αρμόδιο δικαστήριο υποχρεούται να αναστείλει τη διαδικασ
ία μέχρις ότου εξακριβωθεί ότι ο εναγόμενος αυτός ήταν σε θέση να παραλάβει το ει
σαγωγικό έγγραφο της δίκης ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο εντός της αναγκαίας για τη
ν υπεράσπισή του προθεσμίας ή ότι επιδείχθηκε η δέουσα επιμέλεια για τον σκοπό α
υτό.

3. 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 ε
μπορικές υποθέσεις, εφαρμόζεται εάν το εισαγωγικό έγγραφο της δίκης ή άλλο ισοδ
ύναμο έγγραφο έπρεπε να διαβιβαστεί στην αλλοδαπή σύμφωνα με τη συγκεκριμένη
σύμβαση.

Άρθρο 24

Απόφαση και επανεξέταση

1. Στην περίπτωση ερημοδικήσαντος εναγομένου και

α) όταν δεν έχει αποδειχθεί ότι παρέλαβε το εισαγωγικό της δίκης έγγραφο ή ισο
δύναμο έγγραφο ή

β) δεν είχε τη δυνατότητα να αμφισβητήσει την υποχρέωση διατροφής λόγω ανω
τέρας βίας ή λόγω έκτακτων περιστάσεων, χωρίς υπαιτιότητα εκ μέρους του,

μπορεί να εκδοθεί απόφαση, αλλά ο εναγόμενος δικαιούται να ζητήσει την επανεξέτ
ασή της από το δικαστήριο προέλευσης.

2. Η προθεσμία για την επανεξέταση αρχίζει από την ημέρα όπου καθορίστηκε ότι ο εν
αγόμενος έλαβε γνώση της απόφασης και ήταν σε θέση να δράσει και το αργότερο α
πό την ημέρα όπου η αρμόδια αρχή εκτέλεσης τον ενημέρωσε για την απόφαση αυτ
ή. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι κατώτερη των 20 ημερών.

3. Μια αίτηση επανεξέτασης αναστέλλει όλα τα μέτρα εκτέλεσης που λαμβάνονται σε
ένα κράτος μέλος.

Κεφάλαιο V

Εκτελεστότητα των αποφάσεων

Άρθρο 25

Εκτελεστότητα

Μια απόφαση που εκδόθηκε σε ένα κράτος μέλος και είναι εκτελεστή στο εν λόγω κράτος μέ
λος αναγνωρίζεται και είναι εκτελεστή σε άλλο κράτος μέλος χωρίς να απαιτείται καμία δήλ
ωση αναγνώρισης της εκτελεστότητας και χωρίς να υπάρχει δυνατότητα άσκησης ένδικων μέ
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σων έναντι της αναγνώρισής της.

Άρθρο 26

Προσωρινή εκτέλεση

Μια απόφαση που εκδόθηκε σε ένα κράτος μέλος είναι εκτελεστή αυτοδικαίως, ανεξαρτήτως
από ενδεχόμενη δυνατότητα προσφυγής βάσει του εθνικού δικαίου. Δεν μπορεί να απαιτηθεί
εγγύηση.

Κεφάλαιο VI

Εκτέλεση

Άρθρο 27

Διαδικασία εκτέλεσης

Επιφυλασσομένων των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, η διαδικασία εκτέλεσης αποφά
σεων που εκδόθηκαν σε άλλο κράτος μέλος διέπεται από το δίκαιο του κράτους μέλους της ε
κτέλεσης.

Άρθρο 28

Έγγραφα

Ο διάδικος που ζητά, σε ένα κράτος μέλος, την αναγνώριση ή την εκτέλεση μιας απόφασης π
ου εκδόθηκε σε άλλο κράτος μέλος προσκομίζει αντίγραφο της απόφασης αυτής, το οποίο πλ
ηροί τις αναγκαίες προϋποθέσεις γνησιότητας, καθώς και απόσπασμα που καταρτίζεται από τ
ην αρμόδια αρχή με τη χρήση εντύπου, το υπόδειγμα του οποίου περιλαμβάνεται στο παράρτ
ημα Ι του παρόντος κανονισμού.

Δεν μπορεί να απαιτηθεί καμία μετάφραση από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους εκτέλ
εσης.

Άρθρο 29

Νομική συνδρομή

Ο αιτών ο οποίος, στο κράτος μέλος προέλευσης, έλαβε εν όλω ή εν μέρει νομική συνδρομή
ή απαλλαγή από έξοδα επωφελείται, στο πλαίσιο της διαδικασίας εκτέλεσης, της πλέον ευνοϊ
κής συνδρομής ή της ευρύτερης δυνατής απαλλαγής που προβλέπεται στο δίκαιο του κράτου
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ς μέλους εκτέλεσης.

Άρθρο 30

Εγγυοδοσία ή κατάθεση χρηματικού ποσού

Δεν μπορεί να επιβληθεί καμία εγγυοδοσία ή κατάθεση χρηματικού ποσού, ανεξαρτήτως της
ονομασίας τους, λόγω είτε της ιδιότητας του αλλοδαπού, είτε της απουσίας κατοικίας ή διαμ
ονής στη χώρα, στο διάδικο που ζητά την εκτέλεση σε ένα κράτος μέλος μιας απόφασης που
εκδόθηκε σε άλλο κράτος μέλος.

Άρθρο 31

Επικύρωση ή άλλη ανάλογη διατύπωση

Δεν απαιτείται καμία επικύρωση ή άλλη ανάλογη διατύπωση όσον αφορά τα έγγραφα που πρ
οβλέπονται στο άρθρο 28.

Άρθρο 32

Απουσία αναθεώρησης επί της ουσίας

1. Σε καμία περίπτωση μια απόφαση που εκδόθηκε σε ένα κράτος μέλος δεν μπορεί να
αποτελέσει αντικείμενο αναθεώρησης επί της ουσίας σε άλλο κράτος μέλος κατά τη
διάρκεια μιας διαδικασίας εκτέλεσης. 

2. Πάντως, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους εκτέλεσης μπορεί να αποφασίσει, ιδία
πρωτοβουλία, να περιορίσει την εκτέλεση της απόφασης του δικαστηρίου προέλευσ
ης σε ένα μόνο τμήμα της αξίωσης διατροφής, εάν η πλήρης εκτέλεση θα είχε ως συ
νέπεια να θιγεί ένα μη δυνάμενο να κατασχεθεί τμήμα της περιουσίας του υπόχρεου, 
σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους μέλους εκτέλεσης.

Άρθρο 33

Αναστολή εκτέλεσης

Η άρνηση ή αναστολή εκτέλεσης, εν όλω ή εν μέρει, της απόφασης του δικαστηρίου προέλευ
σης δεν μπορεί να αποφασιστεί, κατ’ αίτηση του υπόχρεου, παρά μόνο στις ακόλουθες περιπ
τώσεις:

α) ο υπόχρεος προβάλλει νέους ισχυρισμούς ή ισχυρισμούς που ήταν άγνωστοι σ
το δικαστήριο προέλευσης κατά την έκδοση της απόφασής του·

β) ο υπόχρεος ζήτησε την επανεξέταση της απόφασης του δικαστηρίου προέλευσ
ης σύμφωνα με το άρθρο 24 και δεν εκδόθηκε ακόμη καμία νέα απόφαση·
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γ) ο υπόχρεος κατέβαλε ήδη την οφειλή του·

δ) το δικαίωμα εκτέλεσης της απόφασης του δικαστηρίου προέλευσης έχει πλήρ
ως ή εν μέρει παραγραφεί·

ε) η απόφαση του δικαστηρίου προέλευσης είναι ασυμβίβαστη προς απόφαση πο
υ εκδόθηκε στο κράτος μέλος εκτέλεσης ή που πληροί τις απαραίτητες προϋπο
θέσεις για την αναγνώριση στο κράτος μέλος εκτέλεσης.

Άρθρο 34

Εντολή αυτόματης μηνιαίας παρακράτησης

1. Κατόπιν αιτήσεως του δικαιούχου διατροφής, το δικαστήριο προέλευσης μπορεί να
εκδώσει εντολή αυτόματης μηνιαίας παρακράτησης που θα απευθύνεται στον εργοδ
ότη του υπόχρεου ή στο τραπεζικό ίδρυμα στο οποίο ο υπόχρεος έχει τραπεζικό λογ
αριασμό, σε άλλο κράτος μέλος. Η εντολή αυτόματης μηνιαίας παρακράτησης έχει σ
το κράτος μέλος προορισμού την ίδια εκτελεστότητα με την απόφαση, σύμφωνα με
τα άρθρα 25 και 26.

2. Μια εντολή αυτόματης μηνιαίας παρακράτησης δεν μπορεί να εκδοθεί παρά εάν η α
πόφαση κοινοποιήθηκε ή επιδόθηκε στον υπόχρεο με έναν από τους τρόπους που πρ
οβλέπονται στο άρθρο 22.

3. Η αίτηση και η εντολή αυτόματης μηνιαίας παρακράτησης είναι σύμφωνες προς τα έ
ντυπα, τα υποδείγματα των οποίων περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙΙ του παρόντ
ος κανονισμού. 

4. Η εντολή αυτόματης μηνιαίας παρακράτησης κοινοποιείται από το δικαστήριο προέ
λευσης, με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής:

α) στον εργοδότη του υπόχρεου ή σε τραπεζικό ίδρυμα στο οποίο ο υπόχρεος έχε
ι τρέχοντα τραπεζικό λογαριασμό και

β) το αργότερο πέντε ημέρες μετά, στον υπόχρεο, με την απόφαση του δικαστηρί
ου προέλευσης και το ενημερωτικό σημείωμα σύμφωνα με το έντυπο του οποί
ου υπόδειγμα προβλέπεται στο παράρτημα ΙΙΙ α του παρόντος κανονισμού.

5. Από της παραλαβής μιας εντολής αυτόματης μηνιαίας παρακράτησης, ο παραλήπτης
προβαίνει στην πρώτη παρακράτηση. Εάν υπάρχει απόλυτη αδυναμία να πραγματοπ
οιηθούν οι παρακρατήσεις αυτές, ενημερώνει σχετικά το δικαστήριο προέλευσης το
αργότερο εντός προθεσμίας 30 ημερών από την απόδειξη παραλαβής ή την τελευταί
α παρακράτηση. 

6. Όταν εκδοθεί εντολή αυτόματης μηνιαίας παρακράτησης έναντι ενός υπόχρεου, αυτ
ός ο τελευταίος οφείλει να ενημερώνει τον δικαιούχο και το δικαστήριο προέλευσης
για οποιαδήποτε αλλαγή εργοδότη ή τραπεζικού λογαριασμού.
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Άρθρο 35

Εντολή προσωρινής δέσμευσης τραπεζικού λογαριασμού

1. Ένας δικαιούχος μπορεί να ζητήσει από το επιληφθέν επί της ουσίας δικαστήριο να
εκδώσει εντολή προσωρινής δέσμευσης ενός τραπεζικού λογαριασμού που προορίζε
ται για το τραπεζικό ίδρυμα στο οποίο ο υπόχρεος έχει τραπεζικό λογαριασμό, σε άλ
λο κράτος μέλος. Η αίτηση και η εντολή προσωρινής δέσμευσης τραπεζικού λογαρι
ασμού είναι σύμφωνες προς τα έντυπα, υποδείγματα των οποίων περιλαμβάνονται σ
το παράρτημα IV του παρόντος κανονισμού.

2. Το δικαστήριο αποφαίνεται εντός 8 ημερών επί της αιτήσεως του δικαιούχου, χωρίς
να γνωστοποιήσει στον υπόχρεο την υποβολή της αίτησης αυτής και χωρίς να του δ
ώσει τη δυνατότητα ακρόασης. Εκδίδει την εντολή προσωρινής δέσμευσης όταν θεω
ρήσει ότι η αίτηση του δικαιούχου δεν φαίνεται παντελώς αβάσιμη και ότι υπάρχει σ
οβαρός κίνδυνος μη εκτέλεσης εκ μέρους του υπόχρεου.

3. Η εντολή προσωρινής δέσμευσης:

α) κοινοποιείται από το δικαστήριο, με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλ
αβής, στο τραπεζικό ίδρυμα στο οποίο ο υπόχρεος έχει τρέχοντα τραπεζικό λο
γαριασμό ·

β) έχει ως αποτέλεσμα, από της παραλαβής της, να απαγορεύσει οποιαδήποτε κίν
ηση στον τραπεζικό λογαριασμό που θα είχε ως συνέπεια το να καταστήσει αδ
ύνατη την πληρωμή, από τον κάτοχο του λογαριασμού, του ποσού που καθορί
στηκε στην εντολή προσωρινής δέσμευσης.

4. Ο δικαιούχος και ο υπόχρεος ενημερώνονται από το δικαστήριο για την έκδοση εντ
ολής προσωρινής δέσμευσης με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής, αφής
στιγμής η εν λόγω εντολή παράγει το αποτέλεσμα που περιγράφεται στην παράγραφ
ο 3 σημείο β).

5. Ο υπόχρεος μπορεί να ζητήσει την άρση της εντολής προσωρινής δέσμευσης από το
δικαστήριο που εξέδωσε την εν λόγω εντολή, το οποίο αποφαίνεται εντός 8 ημερών. 
Το δικαστήριο μπορεί να ικανοποιήσει το αίτημά του, ενδεχομένως απαιτώντας από
τον υπόχρεο να καταθέσει εγγύηση.

6. Η εντολή προσωρινής δέσμευσης παύει να παράγει αποτελέσματα αφής στιγμής το δ
ικαστήριο διατάξει την άρση της ή εάν δεν αποφανθεί εντός 8 ημερών, και το αργότ
ερο όταν εκδώσει απόφαση επί της ουσίας. Η εντολή προσωρινής δέσμευσης μπορεί
επίσης να αντικατασταθεί από εντολή αυτόματης μηνιαίας παρακράτησης, αφής στιγ
μής εκδοθεί απόφαση επί της ουσίας, εάν ο δικαιούχος υποβάλει σχετική αίτηση, σύ
μφωνα με το άρθρο 34.

Η απόφαση που αίρει την εντολή προσωρινής δέσμευσης κοινοποιείται από το δικα
στήριο στο τραπεζικό ίδρυμα, με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής.
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Άρθρο 36

Προτεραιότητα των αξιώσεων διατροφής

Οι αξιώσεις διατροφής καταβάλλονται κατά προτεραιότητα σε σχέση με όλες τις άλλες οφειλ
ές ενός υπόχρεου, περιλαμβανομένων των οφειλών που απορρέουν από δαπάνες εκτέλεσης α
ποφάσεων.

Κεφάλαιο VII

Δημόσια έγγραφα και συμφωνίες

Άρθρο 37

Εκτελεστότητα των δημοσίων εγγράφων και συμφωνιών

Τα δημόσια έγγραφα που εκδίδονται και είναι εκτελεστά σε ένα κράτος μέλος, καθώς και οι
συμφωνίες μεταξύ διαδίκων που είναι εκτελεστές σε ένα κράτος μέλος αναγνωρίζονται και έ
χουν την ίδια εκτελεστότητα με τις αποφάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 25.

Άρθρο 38

Εκτέλεση των δημοσίων εγγράφων και των συμφωνιών

1. Οι διατάξεις του κεφαλαίου VI εφαρμόζονται, εφόσον είναι αναγκαίο, στην αναγνώ
ριση και την εκτέλεση των δημοσίων εγγράφων και των συμφωνιών μεταξύ διαδίκω
ν που είναι εκτελεστές. Η αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους στο οποίο είναι εκτελ
εστό ένα δημόσιο έγγραφο ή μια συμφωνία μεταξύ διαδίκων χορηγεί, κατόπιν αιτήσ
εως οποιουδήποτε ενδιαφερομένου, απόσπασμα του εγγράφου, χρησιμοποιώντας το
έντυπο του οποίου υπόδειγμα περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανο
νισμού.

2. Ένας δικαιούχος διατροφής που επιθυμεί να επωφεληθεί των διατάξεων των άρθρων
34 και 35 μπορεί να απευθυνθεί στο δικαστήριο του τόπου της συνήθους διαμονής τ
ου.

Κεφάλαιο VIII

Συνεργασία
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Άρθρο 39

Κεντρικές αρχές

1. Κάθε κράτος μέλος ορίζει μια ή περισσότερες κεντρικές αρχές επιφορτισμένες να συ
νδράμουν στην εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και διευκρινίζει τις κατά τόπον
ή καθ' ύλην αρμοδιότητές τους.

2. Όταν ένα κράτος μέλος όρισε πολλές κεντρικές αρχές, οι ανακοινώσεις καταρχήν απ
ευθύνονται απευθείας στην αρμόδια κεντρική αρχή. Εάν μια ανακοίνωση απευθύνετ
αι σε μη αρμόδια κεντρική αρχή, αυτή η τελευταία είναι επιφορτισμένη να τη διαβιβ
άσει στην αρμόδια κεντρική αρχή και να ενημερώσει σχετικά τον αποστολέα.

3. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή εντός προθεσμίας έξι μηνών από της εν
άρξεως ισχύος του παρόντος κανονισμού:

α) τα ονόματα, διευθύνσεις και μέσα επικοινωνίας των κεντρικών αρχών που ορί
ζονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο·

β) τις γλώσσες που είναι δεκτές για τις ανακοινώσεις οι οποίες απευθύνονται στις
κεντρικές αρχές.

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για οποιαδήποτε τροποποίηση στις πληρ
οφορίες αυτές. 

Η Επιτροπή θέτει τις πληροφορίες αυτές στη διάθεση του κοινού.

Άρθρο 40

Γενικά καθήκοντα

Οι κεντρικές αρχές κοινοποιούν πληροφορίες σχετικά με τις εθνικές νομοθεσίες και διαδικασ
ίες στον τομέα των υποχρεώσεων διατροφής και λαμβάνουν μέτρα για τη βελτίωση της εφαρ
μογής του παρόντος κανονισμού και την ενίσχυση της συνεργασίας τους. Για τον σκοπό αυτ
ό, γίνεται χρήση του ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου για αστικές και εμπορικές υποθέσεις πο
υ συστάθηκε με την απόφαση 2001/470/EΚ.

Άρθρο 41

Συνεργασία στο πλαίσιο ειδικών υποθέσεων

1. Οι κεντρικές αρχές συνεργάζονται σε συγκεκριμένες υποθέσεις για την υλοποίηση τ
ων στόχων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Για τον σκοπό αυτό, λαμβά
νουν, οι ίδιες ή μέσω δημοσίων αρχών ή άλλων οργανισμών, κάθε κατάλληλο μέτρο
για:
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α) τη συλλογή και ανταλλαγή πληροφοριών:

(i) σχετικά με την κατάσταση του δικαιούχου και του υποχρέου, κάνοντας χ
ρήση ιδίως, των άρθρων 44 έως 47,

(ii) σχετικά με οποιαδήποτε τρέχουσα διαδικασία ή

(iii) σχετικά με οποιαδήποτε εκδοθείσα απόφαση·

β) την παροχή πληροφοριών και τη συνδρομή στους δικαιούχους που είναι εμπλε
γμένοι σε διαδικασία εντός της επικράτειάς τους·

γ) τη διευκόλυνση σύναψης συμφωνιών μεταξύ δικαιούχων και υποχρέων, ανατρ
έχοντας στη διαμεσολάβηση ή σε άλλα μέσα και τη διευκόλυνση για τον σκοπ
ό αυτό της διασυνοριακής συνεργασίας.

2. Κατόπιν σχετικής αιτήσεως, ένας δικαιούχος διατροφής που έχει τη συνήθη διαμονή
του σε ένα κράτος μέλος εκπροσωπείται από:

α) την κεντρική αρχή του κράτους μέλους στο έδαφος του οποίου βρίσκεται το ε
πιληφθέν δικαστήριο μιας αίτησης σχετικά με αξίωση διατροφής ή

β) την κεντρική αρχή του κράτους μέλους εκτέλεσης.

Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, η εκπροσώπηση περιλαμβάνει το σύν
ολο των διαβημάτων που επιτρέπουν την έκδοση απόφασης καθώς και την πραγματι
κή είσπραξη μιας αξίωσης διατροφής.

Άρθρο 42

Μέθοδος εργασίας

1. Ένας δικαιούχος διατροφής μπορεί να υποβάλει σε μια κεντρική αρχή κράτους μέλο
υς αίτηση συνδρομής δυνάμει του άρθρου 41, είτε άμεσα, είτε μέσω της κεντρικής α
ρχής του κράτους μέλους στο οποίο έχει τη συνήθη διαμονή του.

Ο δικαιούχος μπορεί να καταθέσει την αίτησή του ενώπιον του δικαστηρίου του τόπ
ου της συνήθους διαμονής του, το οποίο λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για να διασ
φαλίσει τη διαβίβασή της και την εκτέλεσή της, σε συνεννόηση με την κεντρική αρχ
ή του κράτους μέλους στο οποίο υπάγεται.

2. Η αίτηση συνδρομής συνοδεύεται από κάθε διαθέσιμη πληροφορία η οποία μπορεί ν
α διευκολύνει την εκτέλεση. 

3. Επιφυλασσομένης της παραγράφου 4, η συνδρομή που χορηγείται από τις κεντρικές
αρχές, από τις δημόσιες αρχές και άλλους οργανισμούς σύμφωνα με το άρθρο 41, κ
αθώς και από τα πρόσωπα που ορίζονται από τις αρχές αυτές, είναι δωρεάν. 

4. Μπορεί να ζητηθεί από τον δικαιούχο συμμετοχή στα έξοδα παραστάσεως βάσει το
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υ άρθρου 41 παράγραφος 2. Πάντως, δεν μπορεί να ζητηθεί καμία συνεισφορά από
δικαιούχο, ο οποίος, στο κράτος μέλος στο οποίο έχει τη συνήθη διαμονή του, πληρ
οί τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση νομικής βοήθειας.

5. Κάθε κεντρική αρχή αναλαμβάνει τα έξοδά της.

Άρθρο 43

Συνεδριάσεις

1. Οι κεντρικές αρχές για να διευκολύνουν την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, σ
υνεδριάζουν τακτικά.

2. Η σύγκλιση των συνεδριάσεων αυτών γίνεται σύμφωνα με την απόφαση 2001/470/E
Κ σχετικά με τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου για αστικές και εμ
πορικές υποθέσεις.

Άρθρο 44

Πρόσβαση στις πληροφορίες

1. Οι κεντρικές αρχές προσφέρουν πρόσβαση στις πληροφορίες που επιτρέπουν τη διευ
κόλυνση της είσπραξης αξιώσεων διατροφής υπό τους όρους που προβλέπονται στο
παρόν κεφάλαιο. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται για την επίτευξη των ακόλουθω
ν στόχων:

α) εντοπισμός του υπόχρεου·

β) αξιολόγηση των περιουσιακών στοιχείων του υπόχρεου, ιδίως του ποσού και τ
ου είδους των εισοδημάτων του·

γ) προσδιορισμός του εργοδότη του υπόχρεου ·

δ) προσδιορισμός των τραπεζικών λογαριασμών του υπόχρεου.

2. Οι πληροφορίες της παραγράφου 1 περιλαμβάνουν τουλάχιστον εκείνες τις οποίες δι
αθέτουν οι αρμόδιες διοικήσεις και αρχές στα κράτη μέλη, στους ακόλουθους τομεί
ς: 

α) φόροι και τέλη, 

β) κοινωνική ασφάλιση, περιλαμβανομένης της είσπραξης των κοινωνικών εισφο
ρών των εργοδοτών των μισθωτών εργαζομένων,

γ) μητρώα πληθυσμού,

δ) μητρώα ιδιοκτησίας,

ε) ταξινόμηση αυτοκινήτων οχημάτων, 
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στ) κεντρικές τράπεζες.

3. Η πρόσβαση στις πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο σε καμία περίπτω
ση δεν μπορεί να προκαλέσει τη δημιουργία νέων αρχείων σε ένα κράτος μέλος.

Άρθρο 45

Διαβίβαση πληροφοριών

1. Ο δικαιούχος διατροφής μπορεί να προσφύγει στην κεντρική αιτούσα αρχή του κράτ
ους μέλους στο οποίο έχει τη συνήθη διαμονή του μέσω του δικαστηρίου του τόπου
της συνήθους διαμονής του, το οποίο διαβιβάζει την αίτησή του εφόσον θεωρήσει ό
τι συμφωνεί προς τους όρους οι οποίοι προβλέπονται στο παρόν κεφάλαιο.

2. Αίτηση κοινοποίησης πληροφοριών υποβάλλεται από μια κεντρική αρχή σε άλλη κε
ντρική αρχή μέσω εντύπου, το υπόδειγμα του οποίου περιλαμβάνεται στο παράρτημ
α V του παρόντος κανονισμού.

3. Η αίτηση για τη χορήγηση των πληροφοριών που προβλέπονται στο άρθρο 44 παρά
γραφος 1 α) μπορεί να υποβληθεί ανά πάσα στιγμή. Αίτηση για τη χορήγηση των πλ
ηροφοριών που προβλέπονται στο άρθρο 44 παράγραφος 1 β), γ) και δ) μπορεί να υ
ποβληθεί όταν ο δικαιούχος μπορεί να προσκομίσει απόσπασμα απόφασης δυνάμει
του άρθρου 28 ή απόσπασμα εγγράφου δυνάμει του άρθρου 38 παράγραφος 1. 

4. Πέραν του εντύπου που προβλέπεται στην παράγραφο 1, η κεντρική αρχή στην οποί
α υποβάλλεται η αίτηση μπορεί να ζητήσει από την αιτούσα κεντρική αρχή την υποβ
ολή συμπληρωματικών εγγράφων για την επίτευξη ενός από τους στόχους που προβ
λέπονται στο άρθρο 44 παράγραφος 1.

5. Υποβάλλεται μετάφραση των συμπληρωματικών εγγράφων εκτός εάν το κράτος μέλ
ος στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση απαλλάσσει από την υποχρέωση της τήρησης το
υ όρου αυτού. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή, το αργότερο έξι μήνες με
τά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, για την απόφασή τους να απαιτήσο
υν ή όχι μεταφράσεις δυνάμει της παρούσας παραγράφου. 

Η Επιτροπή θέτει τις πληροφορίες αυτές στη διάθεση του κοινού.

Εάν η αίτηση κοινοποίησης πληροφοριών γίνεται με την πρωτοβουλία ενός δικαιούχ
ου ο οποίος έτυχε νομικής βοήθειας, εν όλω ή εν μέρει, η μετάφραση πραγματοποιεί
ται από την αιτούσα αρχή, χωρίς έξοδα για τον δικαιούχο.

6. Οι πληροφορίες κοινοποιούνται από τις αρχές στις οποίες υποβάλλεται η αίτηση στι
ς αιτούσες αρχές. Εάν η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση δεν είναι σε θέση ν
α δώσει την αιτούμενη πληροφορία, ενημερώνει σχετικά και χωρίς καθυστέρηση την
αιτούσα αρχή, διευκρινίζοντάς της τους λόγους για την αδυναμία αυτή.

Άρθρο 46
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Χρήση των πληροφοριών

1. Η αιτούσα κεντρική αρχή που λαμβάνει μια πληροφορία την κοινοποιεί χωρίς καθυσ
τέρηση στο δικαστήριο που της διαβίβασε την αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ
άγραφος 1. Η αιτούσα κεντρική αρχή καταστρέφει την πληροφορία αφού την κοινοπ
οιήσει στο δικαστήριο.

2. Μια κοινοποιηθείσα πληροφορία σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό μπορεί να χρ
ησιμοποιηθεί μόνο από ένα δικαστήριο και αποκλειστικά για τη διευκόλυνση της είσ
πραξης των αξιώσεων διατροφής. Πάντως, ένα δικαστήριο μπορεί να διαβιβάσει την
πληροφορία αυτή, χωρίς να τη γνωστοποιήσει στον δικαιούχο, στις αρμόδιες αρχές
για την κοινοποίηση ή επίδοση μιας δικαστικής ή εξώδικης πράξης, καθώς και στις α
ρμόδιες αρχές για την εκτέλεση μιας απόφασης. Η πληροφορία αυτή καταστρέφεται
από τις εν λόγω αρχές αμέσως μετά τη χρησιμοποίησή της.

3. Ένα δικαστήριο δεν μπορεί να διατηρήσει μια κοινοποιηθείσα πληροφορία σύμφων
α με τον παρόντα κανονισμό παρά μόνον για το διάστημα που είναι αναγκαίο για τη
διευκόλυνση της είσπραξης μιας αξίωσης διατροφής. Η προθεσμία διατήρησης δεν μ
πορεί να υπερβεί το ένα έτος.

Άρθρο 47

Ενημέρωση του υπόχρεου

Η κεντρική αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση ενημερώνει τον υπόχρεο:

α) για τις πληροφορίες που γνωστοποίησε και τον τρόπο με τον οποίο τις έλαβε·

β) για την ταυτότητα των παραληπτών των εν λόγω πληροφοριών·

γ) για τους όρους υπό τους οποίους οι πληροφορίες αυτές μπορούν να χρησιμοπ
οιηθούν δυνάμει του παρόντος κανονισμού·

δ) για τα δικαιώματα και τα ένδικα μέσα τα οποία διαθέτει ο υπόχρεος σύμφωνα
με την εσωτερική νομοθεσία που θεσπίστηκε κατ’ εφαρμογή της οδηγίας
95/46/EΚ·

ε) για τα στοιχεία της αρχής ελέγχου που συστάθηκε κατ’ εφαρμογή της οδηγίας
95/46/EΚ, τόσο στο κράτος μέλος στο οποίο υπάγεται η αιτούσα κεντρική αρχ
ή όσο και στο κράτος μέλος στο οποίο υπάγεται η κεντρική αρχή στην οποία υ
ποβάλλεται η αίτηση,

εκτός εάν η αιτούσα κεντρική αρχή ανέφερε, στην αίτηση κοινοποίησης που υποβλήθηκε σύ
μφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 2, ότι αυτή η γνωστοποίηση στον υπόχρεο θα μπορούσε
να προκαλέσει ζημία στην πραγματική είσπραξη μιας αξίωσης διατροφής· στην περίπτωση αυ
τή, η κεντρική αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση αναβάλλει τη γνωστοποίηση στον υπό
χρεο για περίοδο που δεν μπορεί να υπερβεί τις 60 ημέρες.
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Κεφάλαιο IX

Γενικές και τελικές διατάξεις

Άρθρο 48

Σχέσεις με άλλες κοινοτικές πράξεις

1. Στον τομέα των υποχρεώσεων διατροφής, ο παρών κανονισμός αντικαθιστά τον καν
ονισμό (EΚ) αριθ. 44/2001 και τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 805/2004.

2. Το άρθρο 19 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1348/2000 δεν τυγχάνει εφαρμογής στον τ
ομέα των υποχρεώσεων διατροφής.

3. Επιφυλασσομένης της παραγράφου 2, ο παρών κανονισμός δεν θίγει την εφαρμογή
του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1348/2000 και του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1206/2001.

Άρθρο 49

Σχέσεις με άλλες πράξεις

Ο παρών κανονισμός υπερισχύει, μεταξύ των κρατών μελών, των συμβάσεων και συνθηκών
που αφορούν τα ρυθμιζόμενα από τον παρόντα κανονισμό θέματα και στις οποίες τα κράτη μ
έλη είναι συμβαλλόμενα μέρη.

Άρθρο 50

Τροποποίηση των παραρτημάτων

Οποιαδήποτε τροποποίηση των παραρτημάτων του παρόντος κανονισμού εγκρίνεται σύμφων
α με τη διαδικασία της συμβουλευτικής επιτροπής που προβλέπεται στο άρθρο 51 παράγραφ
ος 2.

Άρθρο 51

Επιτροπή

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από αντιπροσώπους τω
ν κρατών μελών και της οποίας προεδρεύει ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής.

2. Στην περίπτωση που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζεται η συμβο
υλευτική διαδικασία του άρθρου 3 της απόφασης 1999/468/EΚ, τηρουμένων των δια
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τάξεων του άρθρου 7 παράγραφος 3 της εν λόγω απόφασης.

Άρθρο 52

Μεταβατική διάταξη

1. Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται μόνο σε κινηθείσες διαδικασίε
ς, σε εκδοθέντα δημόσια έγγραφα και σε συμφωνίες συναφθείσες μετά την έναρξη ε
φαρμογής του.

2. Πάντως:

α) τα άρθρα 12 έως 21 σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο εφαρμόζονται σε τρέχου
σα διαδικασία κατά την ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής του παρόντος καν
ονισμού, εάν όλα τα μέρη τη δέχονται ρητά ή με οποιοδήποτε άλλο κατηγορη
ματικό τρόπο·

β) τα άρθρα 27 έως 36 σχετικά με την εκτέλεση εφαρμόζονται στις αποφάσεις κα
ι τα δημόσια έγγραφα που κηρύχθηκαν εκτελεστά σύμφωνα με τον κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 44/2001 και που πιστοποιήθηκαν ως ευρωπαϊκοί εκτελεστοί τίτλοι
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 805/2004 κατά την ημερομηνία έναρξη
ς εφαρμογής του παρόντος κανονισμού·

γ) τα άρθρα 39 έως 47 σχετικά με τη συνεργασία εφαρμόζονται σε κάθε τρέχουσ
α διαδικασία κατά την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του παρόντος κανονισ
μού.

Άρθρο 53

Έναρξη ισχύος

1. Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2008.

2. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2009, εξαιρουμένων των
άρθρων 22 παράγραφος 3, 39 και 45 παράγραφος 5 που εφαρμόζονται από την έναρ
ξη ισχύος του.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κ
ράτος μέλος.

Βρυξέλλες,

Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
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25 ΕΕ L…

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΕ ΥΠΟΘΕΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

(Άρθρο 28 του κανονισμού … του Συμβουλίου σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμο
στέο δίκαιο, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων και τη συνεργασία σε θέματα υπο

χρεώσεων διατροφής25)

1. Κράτος μέλος

AT □ BE □ CY □ CZ □ DE □ EE □ EL □ ES □ FI □ FR □ HU □ [IE □] IT □ LT □ LU □ LV 
□ MT □ NL □ PL □ PT □ SE □ SI □ SK □ [UK □]

2. Δικαστήριο

2.1. Ονομασία :

2.2. Οδός και αριθμός / ταχυδρομική θυρίδα :

2.3. Περιοχή και ταχυδρομικός τομέας :

3. Ενάγων

3.1. Όνομα :

3.2. Οδός και αριθμός / ταχυδρομική θυρίδα :

3.3. Περιοχή και ταχυδρομικός τομέας :

3.4. Χώρα :

3.5. Τηλ. (*) :

3.6. Ηλεκτρονική διεύθυνση (*) :
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4. Εναγόμενος
4.1. Όνομα :

4.2. Οδός και αριθμός / ταχυδρομική θυρίδα :

4.3. Περιοχή και ταχυδρομικός τομέας :

4.4. Χώρα :

4.5. Τηλ. (*) :

4.6. Ηλεκτρονική διεύθυνση (*) :
(*) Προαιρετική μνεία

5. Απόφαση

5.1. Ποσό της αξίωσης διατροφής

Νόμισμα : □ Ευρώ □ [Λίρα στερλίνα] □ Κυπριακή λίρα □ Τσεχική κορώνα

□ Εσθονική κορώνα □ Ουγγρικό φιορίνι □ Λίρα Μάλτας □ Λετονικό λατς

□ Λιθουανικό λίτας □ Σλοβακική κορώνα □ Σουηδική κορώνα □ Σλοβενικό τόλαρ

□ Πολωνικό ζλότυ □ άλλο (διευκρινίσατε): …………………………….

5.2. Περιοδικότητα καταβολής

5.2.1. Εφάπαξ πλήρως καταβληθέν ποσό ……………………….£

5.2.2. Εφάπαξ εν μέρει καταβληθέν ποσό ……………………..£

Στην περίπτωση αυτή αναφέρατε το ποσό της εφάπαξ καταβολής:

5.2.3. Περιοδική καταβολή ποσού (διευκρινίσατε το ποσό, εάν δεν είναι ταυτόσημο με το πο
σό της αξίωσης διατροφής που αναφέρεται στο σημείο 5.1) :

Μια φορά την εβδομάδα…………………………………………………….£

Μια φορά τον μήνα………………………………………………………..£

Άλλο (διευκρινίσατε)………………………………………………………..£

5.3. Τιμαριθμική αναπροσαρμογή

Εάν το ποσό που αναφέρεται στο σημείο 5.2.3 υπόκειται σε τιμαριθμική αναπροσαρμογή πα
ρακαλείσθε να αναφέρετε τον συντελεστή της :

Τιμαριθμική αναπροσαρμογή που εφαρμόζεται από τις :

Ημερομηνία :

Υπογραφή και/ή σφραγίδα της αρμόδιας αρχής :
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26 ΕΕ L…

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΕ ΥΠΟΘΕΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

(Άρθρο 38 του κανονισμού … του Συμβουλίου σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμο
στέο δίκαιο, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων και τη συνεργασία σε θέματα υπο

χρέωσης διατροφής26)

1. Κράτος μέλος

AT □ BE □ CY □ CZ □ DE □ EE □ EL □ ES □ FI □ FR □ HU □ [IE □] IT □ LT □ LU □ LV 
□ MT □ NL □ PL □ PT □ SE □ SI □ SK □ [UK □]

2. Φύση του εγγράφου

2.1. Δημόσιο έγγραφο…………………….□

που καταρτίστηκε από (ονομασία και τόπος εγκατάστασης) :

την (ημερομηνία) :

2.2. Συμφωνία μεταξύ διαδίκων.………………..□

που συνάφθηκε (τόπος) :

την (ημερομηνία) :

3. Δικαιούχος διατροφής

3.1. Όνομα :

3.2. Οδός και αριθμός / ταχυδρομική θυρίδα :

3.3. Περιοχή και ταχυδρομικός τομέας :

3.4. Χώρα :

3.5. Τηλ. (*) :

3.6. Ηλεκτρονική διεύθυνση (*) :
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4. Υπόχρεος

4.1. Όνομα :

4.2. Οδός και αριθμός / Ταχυδρομική θυρίδα :

4.3. Περιοχή και ταχυδρομικός τομέας :

4.4. Χώρα :

4.5. Τηλ. (*) :

4.6. Ηλεκτρονική διεύθυνση (*) :

(*) Προαιρετική μνεία

5. Περιεχόμενο του εγγράφου

5.1. Ποσό της αξίωσης διατροφής

Νόμισμα : □ Ευρώ □ [Λίρα στερλίνα] □ Κυπριακή λίρα □ Τσεχική κορώνα

□ Εσθονική κορώνα □ Ουγγρικό φιορίνι □ Λίρα Μάλτας □ Λετονικό λατς

□ Λιθουανικό λίτας □ Σλοβακική κορώνα □ Σουηδική κορώνα □ Σλοβενικό τόλαρ

□ Πολωνικό ζλότυ □ άλλο (διευκρινίσατε): …………………………….

5.2. Περιοδικότητα καταβολής

5.2.1. Εφάπαξ πλήρως καταβληθέν ποσό……….…………….£

5.2.2. Εφάπαξ εν μέρει καταβληθέν ποσό………….………..£

Στην περίπτωση αυτή αναφέρατε το ποσό της εφάπαξ καταβολής:

5.2.3. Περιοδική καταβολή ποσού (διευκρινίσατε το ποσό, εάν δεν είναι ταυτόσημο με το ποσό της αξί
ωσης διατροφής που αναφέρεται στο σημείο 5.1) :

Μια φορά την εβδομάδα………………………………………………….£

Μια φορά τον μήνα……………………………………………………..£

Άλλο (διευκρινίσατε)…………………………………………………….£

5.3. Τιμαριθμική αναπροσαρμογή

Εάν το ποσό που αναφέρεται στο σημείο 5.2.3 υπόκειται σε τιμαριθμική αναπροσαρμογή παρακαλείσ
θε να αναφέρετε τον συντελεστή: 

Τιμαριθμική αναπροσαρμογή που εφαρμόζεται από τις : 

Ημερομηνία :
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Υπογραφή και/ή σφραγίδα της αρμόδιας αρχής :
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27 ΕΕ L…

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΕΝΤΟΛΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ

(Άρθρο 34 του κανονισμού … του Συμβουλίου σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμο
στέο δίκαιο, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων και τη συνεργασία σε θέματα υπο

χρέωσης διατροφής27)

1. Κράτος μέλος

AT □ BE □ CY □ CZ □ DE □ EE □ EL □ ES □ FI □ FR □ HU □ [IE □] IT □ LT □ LU □ LV 
□ MT □ NL □ PL □ PT □ SE □ SI □ SK □ [UK □]

2. Δικαστήριο

2.1. Ονομασία :

2.2. Οδός και αριθμός / ταχυδρομική θυρίδα :

2.3. Περιοχή και ταχυδρομικός τομέας :

3. Ενάγων

3.1. Όνομα :

3.2. Οδός και αριθμός / ταχυδρομική θυρίδα :

3.3. Περιοχή και ταχυδρομικός τομέας :

3.4. Χώρα :

3.5. Τηλ. (*) :

3.6. Ηλεκτρονική διεύθυνση (*) :

3.7. Τραπεζικά στοιχεία :

Διεθνής τραπεζικός αριθμός λογαριασμού (IBAN) :

Τραπεζικός αναγνωριστικός κωδικός (BIC) :
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4. Υπόχρεος

4.1. Όνομα :

4.2. Οδός και αριθμός / ταχυδρομική θυρίδα :

4.3. Περιοχή και ταχυδρομικός τομέας :

4.4. Χώρα :

4.5. Τηλ. (*) :

4.6. Ηλεκτρονική διεύθυνση (*) :

(*) Προαιρετική μνεία

5. Αίτηση αυτόματης παρακράτησης

5.1. Ημερομηνία της απόφασης που καθόρισε το ποσό της αξίωσης διατροφής:

5.2. Ύψος του ποσού που θα παρακρατείται μηνιαίως:

Νόμισμα : □ Ευρώ □ [Λίρα στερλίνα] □ Κυπριακή λίρα □ Τσεχική κορώνα

□ Εσθονική κορώνα □ Ουγγρικό φιορίνι □ Λίρα Μάλτας □ Λετονικό λατς

□ Λιθουανικό λίτας □ Σλοβακική κορώνα □ Σουηδική κορώνα □ Σλοβενικό τόλαρ

□ Πολωνικό ζλότυ □ άλλο (διευκρινίσατε): …………………………….

5.3. Τιμαριθμική αναπροσαρμογή

Εάν το ποσό που αναφέρεται στο σημείο 5.2 υπόκειται σε τιμαριθμική αναπροσαρμογή παρα
καλείσθε να αναφέρετε τον συντελεστή της:

Τιμαριθμική αναπροσαρμογή που εφαρμόζεται από τις: 

5.4. Παραλήπτης

5.4.1 Τράπεζα του υπόχρεου :

Διεθνής τραπεζικός αριθμός λογαριασμού (IBAN) :

Τραπεζικός αναγνωριστικός κωδικός (BIC) :

5.4.2 Εργοδότης του υπόχρεου :
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6. Εντολή παρακράτησης

£ Η αίτηση αυτόματης παρακράτησης απορρίπτεται.

£ Δίδεται εντολή στ… :

(παραλήπτης που αναφέρεται στο σημείο 5.4)

να παρακρατεί κάθε μήνα, £ από την αμοιβή£ από τον τραπεζικό λογαριασμό του :

(υπόχρεος που αναφέρεται στο σημείο 4)

το ποσό ύψους :

(ποσό που καθορίζεται στο σημείο 5.2)

υπέρ :

(ενάγων που αναφέρεται στο σημείο 3). 

Εάν βρίσκεσθε σε αδυναμία να πραγματοποιήσετε τις παρακρατήσεις αυτές, οφείλετε να
ενημερώσετε σχετικά το δικαστήριο που αναφέρεται στο σημείο 2, εντός προθεσμίας 30 
ημερών από την παραλαβή του παρόντος εγγράφου ή από την τελευταία πραγματοποιηθ
είσα παρακράτηση (άρθρο 33, παράγραφος 5 του κανονισμού … του Συμβουλίου σχετικά μ
ε τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων κ
αι τη συνεργασία σε θέματα υποχρεώσεων διατροφής).

Ημερομηνία :

Υπογραφή και/ή σφραγίδα της αρμόδιας αρχής :
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28 ΕΕ L ...

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III α

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΕΚΔΟΘ
ΗΚΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ

(Άρθρο 34 παράγραφος 4 β) του κανονισμού (…) του Συμβουλίου σχετικά με τη διεθνή δικα
ιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων και τη συνεργασία

σε θέματα υποχρεώσεων διατροφής28)

1. Επανεξέταση

Εκδόθηκε εναντίον σας εντολή αυτόματης παρακράτησης. Η εντολή αυτή και η απόφαση το
υ Δικαστηρίου προέλευσης σας κοινοποιήθηκαν συγχρόνως με το παρόν ενημερωτικό σημεί
ωμα.

Δικαιούσθε να ζητήσετε την επανεξέταση της απόφασης του δικαστηρίου προέλευσης εάν ερ
ημοδικήσατε και:

a) εφόσον δεν παραλάβατε εισαγωγικό της δίκης έγγραφο ή αντίστοιχο έγγραφο ή

b) εφόσον δεν μπορέσατε να αμφισβητήσετε την αξίωση διατροφής λόγω ανωτέρας βία
ς ή λόγω έκτακτων περιστάσεων, χωρίς υπαιτιότητα εκ μέρους σας.

Το δικαίωμα να ζητήσετε την επανεξέταση μπορεί να ασκηθεί εντός προθεσμίας ……………
ημερών, από την ημέρα που παραλάβατε το παρόν ενημερωτικό σημείωμα.

2. Εκτέλεση.

Εάν δεν δικαιούσθε να ζητήσετε την επανεξέταση της απόφασης του δικαστηρίου προέλευση
ς σύμφωνα με το σημείο 1, ή εάν δεν επιθυμείτε να ζητήσετε την εν λόγω επανεξέταση, αλλά
αντιτάσσεστε στην εκτέλεση της απόφασης αυτής, μπορείτε να προσφύγετε στις αρμόδιες αρ
χές του κράτους στο οποίο πραγματοποιείται η εκτέλεση σύμφωνα με το άρθρο 33 του κανον
ισμού (…) του Συμβουλίου σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αν
αγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων και τη συνεργασία σε θέματα υποχρεώσεων διατροφής.

Ημερομηνία :

Υπογραφή και/ή σφραγίδα της αρμόδιας αρχής :
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29 ΕΕ L…

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ενός ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

(Άρθρο 35, παράγραφος 1 του κανονισμού … του Συμβουλίου σχετικά με τη διεθνή δικαιοδ
οσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων και τη συνεργασία σε

θέματα υποχρεώσεων διατροφής29)

1. Κράτος μέλος

AT □ BE □ CY □ CZ □ DE □ EE □ EL □ ES □ FI □ FR □ HU □ [IE □] IT □ LT □ LU □ LV 
□ MT □ NL □ PL □ PT □ SE □ SI □ SK □ [UK □]

2. Δικαστήριο

2.1. Ονομασία:

2.2. Οδός και αριθμός / ταχυδρομική θυρίδα:

2.3. Περιοχή και ταχυδρομικός τομέας:

3. Ενάγων

3.1. Όνομα

3.2. Οδός και αριθμός / ταχυδρομική θυρίδα:

3.3. Περιοχή και ταχυδρομικός τομέας:

3.4. Χώρα :

3.5. Τηλ. (*):

3.6. Ηλεκτρονική διεύθυνση (*) :

4. Υπόχρεος

4.1. Όνομα :

4.2. Οδός και αριθμός / ταχυδρομική θυρίδα :

4.3. Περιοχή και ταχυδρομικός κώδικας :

4.4. Χώρα :

4.5. Τηλ. (*) :

4.6. Ηλεκτρονική διεύθυνση (*) :
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(*) Προαιρετική μνεία

5. Αίτηση προσωρινής δέσμευσης ενός τραπεζικού λογαριασμού

5.1. Λόγοι της αίτησης (εξηγήσατε τους σοβαρούς κινδύνους μη εκτέλεσης εκ μέρους το
υ υπόχρεου) :

5.2. Ύψος του ποσού που πρέπει να δεσμευθεί

Νόμισμα : □ Ευρώ □ [Λίρα στερλίνα] □ Κυπριακή λίρα □ Τσεχική κορώνα

□ Εσθονική κορώνα □ Ουγγρικό φιορίνι □ Λίρα Μάλτας □ Λετονικό λατς

□ Λιθουανικό λίτας □ Σλοβακική κορώνα □ Σουηδική κορώνα □ Σλοβενικό τόλαρ

□ Πολωνικό ζλότυ □ άλλο (διευκρινίσατε): …………………………….

5.3. Παραλήπτης (Τράπεζα του υπόχρεου)

5.3.1. Τραπεζικό ίδρυμα :

5.3.2 Διεθνής τραπεζικός αριθμός λογαριασμού (IBAN) του υπόχρεου :

6. Εντολή προσωρινής δέσμευσης ενός τραπεζικού λογαριασμού

£ Η αίτηση προσωρινής δέσμευσης ενός τραπεζικού λογαριασμού απορρίπτεται.

£ Δίδεται εντολή στ… :

(παραλήπτης που αναφέρεται στο σημείο 5.3)

να απαγορευθεί, στον τραπεζικό λογαριασμό του :

(υπόχρεος που αναφέρεται στο σημείο 4)

οποιαδήποτε κίνηση που θα είχε ως συνέπεια να μειωθεί το πιστωτικό υπόλοιπο του λογ
αριασμού κάτω του ποσού:

(ποσό που καθορίζεται στο σημείο 5.2)

Ημερομηνία :

Υπογραφή και/ή σφραγίδα της αρμόδιας αρχής :
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30 ΕΕ L…

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΑΙΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

(Άρθρο 45 του κανονισμού … του Συμβουλίου σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμο
στέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων και τη συνεργασία σε θέματα υποχρε

ώσεων διατροφής30)

1. Κράτος μέλος.

AT □ BE □ CY □ CZ □ DE □ EE □ EL □ ES □ FI □ FR □ HU □ [IE □] IT □ LT □ LU □ LV 
□ MT □ NL □ PL □ PT □ SE □ SI □ SK □ [UK □]

2. Ενάγων

2.1. Αιτούσα κεντρική αρχή

2.1.1. Ονομασία:

2.1.2. Οδός και αριθμός / ταχυδρομική θυρίδα :

2.1.3. Περιοχή και ταχυδρομικός τομέας :

2.1.4. Τηλ. :

2.1.5. Ηλεκτρονική διεύθυνση

2.2. Ενεργεί κατόπιν αιτήσεως του ακόλουθου δικαστηρίου :

2.2.1. Ονομασία:

2.2.2. Οδός και αριθμός / ταχυδρομική θυρίδα :

2.2.3. Περιοχή και ταχυδρομικός τομέας :

2.2.4. Τηλ. :

2.2.5. Ηλεκτρονική διεύθυνση
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3. Παραλήπτης – Κεντρική αρχή στην οποία υποβλήθηκε η αίτηση

3.1. Ονομασία :

3.2. Οδός και αριθμός / ταχυδρομική θυρίδα:

3.3. Περιοχή και ταχυδρομικός τομέας:

3.4. Χώρα:

3.5. Τηλ. :

3.6. Ηλεκτρονική διεύθυνση:

4. Αιτούμενες πληροφορίες

4.1. Υπόχρεος

4.1.1. Όνομα :

4.1.2. Τελευταία γνωστή διεύθυνση :

4.1.3. Άλλες ενδεχομένως χρήσιμες πληροφορίες (περιγραφή, όνομα προηγούμενου εργοδότ
η, διεύθυνση μελών της οικογένειας, στοιχεία αυτοκινήτου οχήματος του οποίου ο οφειλέτης
είναι ιδιοκτήτης, στοιχεία ακινήτου του οποίου ο οφειλέτης είναι ιδιοκτήτης) :

Συνημμένη φωτογραφία…………………………….………………….£

4.2. Αναζητούμενα δεδομένα

4.2.1. Διεύθυνση του υπόχρεου ………………………….……………..£

4.2.2. Στοιχεία του εργοδότη του υπόχρεου …………..…………....£

4.2.3. Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού του υπόχρεου …..………....£

4.2.4. Εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων του υπόχρεου …………….………..£

4.2.5. Ποσό των εισοδημάτων του υπόχρεου …………………..……....£

5. Απαιτούμενα έγγραφα για τις πληροφορίες που αναφέρονται στα σημεία 4.2.2 έως
4.2.5 (να επισυναφθεί αντίγραφο)

5.1. Απόφαση…………………………………………………….…£

5.2. Δημόσιο έγγραφο………………………………………………£

5.3. Συμφωνία μεταξύ διαδίκων…………………………………………...£
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (άρθρο 47 του κανονισμού … του Συμβουλίου σχετικά με τη δι
εθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση για εκτέλεση αποφάσεων και τη σ
υνεργασία σε θέματα υποχρεώσεων διατροφής) : 

Ο υπόχρεος δεν πρέπει να ενημερωθεί για τη διαβίβαση δεδομένων προτού η αιτούσα κε
ντρική αρχή ενημερώσει σχετικά την κεντρική αρχή στην οποία υποβλήθηκε η αίτηση
£

Ο υπόχρεος μπορεί να ενημερωθεί για τη διαβίβαση δεδομένων£

Ημερομηνία :

Υπογραφή και/ή σφραγίδα της αρμόδιας αρχής :
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