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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ιστορικό:

Ένας από τους πρωταρχικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η διατήρηση και η 
περαιτέρω ανάπτυξη ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαίου στον οποίο 
διασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων. Η νομική κατάσταση που επικρατεί 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε περίπτωση διαζυγίου και δικαστικού χωρισμού σε μεικτούς γάμους 
είναι προς το παρόν ιδιαίτερα ασαφής όσον αφορά το δίκαιο που πρέπει να εφαρμοστεί. Στο 
πλαίσιο αυτό συχνά παρατηρείται "εσπευσμένη προσφυγή στο δικαστήριο", όταν ένας από 
τους συζύγους υποβάλει αίτηση διαζυγίου πριν από τον άλλον, και με τον τρόπο αυτό 
εξασφαλίζει ότι η διαδικασία θα υπόκειται σε συγκεκριμένο δίκαιο το οποίο εξυπηρετεί 
κυρίως καλύτερα τα δικά του συμφέροντα. Στόχος της πρότασης κανονισμού είναι να 
υπάρχει ασφάλεια δικαίου για τα εν λόγω ζεύγη και να διασφαλιστεί προβλεψιμότητα και 
ευελιξία.

Δεδομένου ότι το οικογενειακό δίκαιο αποτελεί έναν ιδιαίτερα ευαίσθητο τομέα εθνικής 
νομοθεσίας, η πρόταση κανονισμού της Επιτροπής δεν προβλέπει πρωτίστως την εναρμόνιση 
των νομοθετικών διατάξεων που διέπουν το διαζύγιο ή το οικογενειακό δίκαιο, αλλά τη 
θέσπιση κοινής ρύθμισης σύμφωνα με την οποία θα αποφασίζεται ποιο εθνικό δίκαιο θα 
εφαρμόζεται κατά τη διαδικασία διαζυγίου σε μεικτούς γάμους. Προς το παρόν συνάπτονται 
κάθε χρόνο στην ΕΕ περίπου 300 000 νέοι μεικτοί γάμοι, με αποτέλεσμα το συνολικό αριθμό 
16 εκατομμυρίων διεθνών γάμων που έχουν συναφθεί έως τώρα. Από τους γάμους αυτούς 
στη συνολική επικράτεια της ΕΕ 140 000 - 170 000 το χρόνο καταλήγουν σε διαζύγιο. Τα 
στοιχεία αυτά και οι τεράστιες διαφορές στις ουσιαστικές νομοθετικές διατάξεις που διέπουν 
το διαζύγιο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση καθιστούν σαφές ότι απαιτείται επειγόντως να 
δημιουργηθεί μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου σε περιπτώσεις διαζυγίων ή δικαστικών 
χωρισμών.

Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή προτείνει να ενισχυθεί η αυτονομία των μερών κατά τη 
διαδικασία διαζυγίου ή δικαστικού χωρισμού και να παρέχεται σε συγκεκριμένο πλαίσιο 
στους συζύγους η ευχέρεια να αυτοπροσδιορίζουν το εφαρμοστέο δίκαιο στην περίπτωσή 
τους. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να μπορούν οι σύζυγοι να επιλέγουν το δίκαιο μιας χώρας 
με την οποία έχουν ιδιαίτερο σύνδεσμο ενώ το δίκαιο που επιλέγουν θα πρέπει να είναι 
συμβατό με τις κοινές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η θέση της συντάκτριας της γνωμοδότησης:

Η συντάκτρια της γνωμοδότησης υποστηρίζει καταρχήν τη διατύπωση από πλευράς 
περιεχομένου των διατάξεων για το εφαρμοστέο δίκαιο σε περίπτωση διαζυγίου και 
δικαστικού χωρισμού.

Οι τροπολογίες που περιλαμβάνει η παρούσα γνωμοδότηση αποβλέπουν στην προσαρμογή 
της πρότασης της Επιτροπής ούτως ώστε να αποκλείονται σαφώς διακρίσεις λόγω φύλου, να 
διασφαλίζεται η ισότητα ευκαιριών μεταξύ αμφότερων των συζύγων και να δίδεται 
προτεραιότητα στην ευτυχία του παιδιού / των παιδιών.

Τέλος, ωστόσο, η συντάκτρια της γνωμοδότησης υποστηρίζει την άποψη ότι δεν θα πρέπει να 
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θεσπιστούν απλώς ενιαίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο διατάξεις του δικαίου που θα είναι 
εφαρμοστέο στο διαζύγιο και το δικαστικό χωρισμό, αλλά, σε δεύτερο στάδιο θα πρέπει να 
υιοθετηθούν κατάλληλες διατάξεις για τις συνέπειες του διαζυγίου (διατάξεις για τις 
περιουσιακές σχέσεις, διατροφή μετά τη λύση του γάμου, εξισορρόπηση των 
συνταξιοδοτικών αξιώσεων των συζύγων μετά το διαζύγιο). Οι συνέπειες του διαζυγίου δεν 
καλύπτονται από τον προτεινόμενο κανονισμό.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Νομικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις 
ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Η τεκμηριωμένη επιλογή των δύο 
συζύγων αποτελεί βασική αρχή του 
παρόντος κανονισμού. Ο κάθε σύζυγος 
είναι σκόπιμο να γνωρίζει επακριβώς τις 
νομικές και κοινωνικές συνέπειες της 
επιλογής του εφαρμοστέου δικαίου. Η 
δυνατότητα επιλογής του εφαρμοστέου 
δικαίου με κοινή συμφωνία δεν θα πρέπει 
να προσβάλλει τα δικαιώματα και την ίση 
μεταχείριση των δύο συζύγων. Προς το 
σκοπό αυτό, οι εθνικοί δικαστές θα πρέπει 
να έχουν επίγνωση της σημασίας μιας 
τεκμηριωμένης επιλογής των δυο συζύγων 
ως προς τις νομικές συνέπειες της 
συναπτόμενης συμφωνίας με αντικείμενο 
την επιλογή δικαίου.

(16) Η τεκμηριωμένη επιλογή των δύο 
συζύγων αποτελεί βασική αρχή του 
παρόντος κανονισμού. Ο κάθε σύζυγος 
είναι σκόπιμο να γνωρίζει επακριβώς τις 
νομικές και κοινωνικές συνέπειες της 
επιλογής του εφαρμοστέου δικαίου. Η 
δυνατότητα επιλογής του εφαρμοστέου 
δικαίου με κοινή συμφωνία δεν θα πρέπει 
να προσβάλλει τα δικαιώματα και την ίση 
μεταχείριση των δύο συζύγων. Προς το 
σκοπό αυτό, οι εθνικοί δικαστές θα πρέπει 
να έχουν επίγνωση της σημασίας μιας 
τεκμηριωμένης επιλογής των δυο συζύγων 
ως προς τις νομικές συνέπειες της 
συναπτόμενης συμφωνίας με αντικείμενο 
την επιλογή δικαίου. Κατά την 
πιστοποίηση της επιλογής του δικαίου, οι 
σύζυγοι πρέπει να ενημερώνονται για τις 
νομικές συνέπειες που έχει η επιλογή του
εφαρμοστέου δικαίου. Οι εθνικές 
διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες μπορεί 
να χορηγείται ευεργέτημα πενίας σε ένα / 
μία σύζυγο εφαρμόζονται αναλόγως.

Or. de
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Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Θα πρέπει να θεσπισθούν ορισμένες 
διασφαλίσεις για να κατοχυρωθεί ότι οι 
σύζυγοι έχουν επίγνωση των συνεπειών 
της επιλογής τους. Η συμφωνία για την 
επιλογή του εφαρμοστέου δικαίου θα 
πρέπει οπωσδήποτε να είναι έγγραφη και
να φέρει ημερομηνία και την υπογραφή 
αμφοτέρων των συζύγων. Εντούτοις, αν το 
δίκαιο του συμμετέχοντος κράτους μέλους 
στο οποίο οι δύο σύζυγοι έχουν τη συνήθη 
διαμονή τους προβλέπει πρόσθετους 
τυπικούς κανόνες, αυτοί θα πρέπει να 
τηρούνται. Επί παραδείγματι, τέτοιοι 
πρόσθετοι τυπικοί κανόνες είναι δυνατό να 
ισχύουν σε ένα συμμετέχον κράτος μέλος 
στο οποίο η συμφωνία ενσωματώνεται σε 
γαμήλιο συμβόλαιο.

(17) Θα πρέπει να θεσπισθούν ορισμένες
διασφαλίσεις για να κατοχυρωθεί ότι οι 
σύζυγοι έχουν επίγνωση των συνεπειών 
της επιλογής τους. Η συμφωνία για την 
επιλογή του εφαρμοστέου δικαίου θα 
πρέπει να είναι έγγραφη, να φέρει 
ημερομηνία και την υπογραφή αμφοτέρων 
των συζύγων και να πιστοποιείται με
συμβολαιογραφικό έγγραφο. Εντούτοις, αν 
το δίκαιο του συμμετέχοντος κράτους 
μέλους στο οποίο οι δύο σύζυγοι έχουν τη 
συνήθη διαμονή τους προβλέπει 
πρόσθετους τυπικούς κανόνες, αυτοί θα 
πρέπει να τηρούνται. Επί παραδείγματι, 
τέτοιοι πρόσθετοι τυπικοί κανόνες είναι 
δυνατό να ισχύουν σε ένα συμμετέχον 
κράτος μέλος στο οποίο η συμφωνία 
ενσωματώνεται σε γαμήλιο συμβόλαιο.

Or. de

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20α) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εξετάζουν το ενδεχόμενο να εφαρμόζουν 
τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού 
κατά τον χωρισμό συντρόφων μη έγγαμης 
σχέσης συμβίωσης αντιπαραθέτοντας 
διαφορετικούς κανόνες ιδιωτικού 
διεθνούς δικαίου έως ότου υπάρξουν 
ειδικές διατάξεις για τις περιπτώσεις 
αυτές. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη τα διαφορετικά 
νομικά συστήματα στα κράτη μέλη. Με 
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τον τρόπο αυτό δεν θα πρέπει να 
θεμελιώνεται έννομη υποχρέωση για την 
αναγνώριση σχέσεων καταχωρημένης 
συμβίωσης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού περιορίζεται σε διαζύγια και στο δικαστικό χωρισμό, όχι 
όμως στη λύση σχέσεων καταχωρημένης συμβίωσης. Προκειμένου να μη δημιουργούνται 
διακρίσεις σε βάρος άλλων καταχωρημένων σχέσεων συμβίωσης θα πρέπει να επεκταθεί το 
πεδίο εφαρμογής.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται, σε 
περιπτώσεις που εμπεριέχουν σύγκρουση 
νόμων, στο διαζύγιο και τον δικαστικό 
χωρισμό.

1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στο 
διαζύγιο και τον δικαστικό χωρισμό
καθώς και στη λύση γάμων σε 
περιπτώσεις κατά τις οποίες επικρατούν 
σε διάφορα κράτη διαφορετικές διατάξεις 
ιδιωτικού διεθνούς δικαίου.

Or. de

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τη γυναίκα να μην είναι διαζευγμένη. 
Για το λόγο αυτό πρέπει να επιδοκιμαστεί η επέκταση του πεδίου εφαρμογής. Πέραν τούτου, η 
διατύπωση του γερμανικού κειμένου συμβάλλει στη συγκεκριμενοποίηση περιπτώσεων που 
διατυπώνονται ασαφώς στον κανονισμό.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – υποπαράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η συμφωνία που προβλέπεται στην 
παράγραφο 2 διατυπώνεται εγγράφως, 
χρονολογείται και υπογράφεται και από 

3. Η συμφωνία που προβλέπεται στην 
παράγραφο 2 διατυπώνεται εγγράφως, 
χρονολογείται και υπογράφεται και από 
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τους δύο συζύγους. Κάθε διαβίβαση διά 
της ηλεκτρονικής οδού που επιτρέπει 
μεταγενέστερη πρόσβαση στο 
περιεχόμενο της συμφωνίας θεωρείται ότι 
έχει καταρτισθεί γραπτώς.

τους δύο συζύγους και πιστοποιείται με
συμβολαιογραφικό έγγραφο.

Or. de


