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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0827/2011, των Gerhard Pollheide και Anita Brandt, γερμανικής 
ιθαγένειας, φέρουσα και άλλες 2 υπογραφές, σχετικά με εικαζόμενη 
παραβίαση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 44/2001 για τη διεθνή δικαιοδοσία, 
την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές 
υποθέσεις

1. Περίληψη της αναφοράς

Οι αναφέροντες είναι ιδιοκτήτες μιας εταιρείας στη Γερμανία και μιας άλλης στην Ισπανία, οι 
οποίες αποσκοπούν στην ανάπτυξη ενός οικισμού καλλιτεχνών στην Ισπανία. Η ισπανική 
εταιρεία είναι ιδιοκτήτρια οικοπέδου στην Ισπανία. Στο πλαίσιο μιας διαφοράς μεταξύ 
γειτόνων, η γερμανική εταιρεία προσήχθη ενώπιον της δικαιοσύνης για την εν λόγω 
ιδιοκτησία, παρά το γεγονός ότι αυτή σύμφωνα με τον νόμο δεν υπάγεται στην κυριότητά 
της. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 44/2001/EK για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και 
την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις θεσπίζει την αρχή της 
δωσιδικίας της κατοικίας των πολιτών ή της έδρας των εταιρειών. Σε αυτήν την περίπτωση, 
αρμόδια θα ήταν τα δικαστήρια της Γερμανίας. Οι αναφέροντες ισχυρίζονται ότι οι 
αποφάσεις των ισπανικών δικαστηρίων – πέραν του γεγονότος ότι εκδόθηκαν από 
διεφθαρμένο δικαστή – είναι άκυρες. Προσέφυγαν στην ισπανική δικαιοσύνη κατά του 
δικαστή και του γείτονα. Προσφυγή εκκρεμεί επίσης ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 28 Νοεμβρίου 2011. Η Επιτροπή εκλήθη να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 17 Φεβρουαρίου 2012
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Οι αναφέροντες προκύπτει ότι διαμαρτύρονται για την παραβίαση του κανονισμού 
44/2001/ΕΚ1 για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε 
αστικές και εμπορικές υποθέσεις, καθώς και για την πλημμελή εφαρμογή του.

Ο κανονισμός 44/2001/ΕΚ της 22ας Δεκεμβρίου 2000 τέθηκε σε εφαρμογή την 1η Μαρτίου 
2002 και είναι άμεσα εφαρμόσιμος σε όλα τα κράτη μέλη (προβλέπει ειδική ρύθμιση για τη 
Δανία). Ο κανονισμός αφορά, μεταξύ άλλων, τη δικαιοδοσία των δικαστηρίων και, σύμφωνα 
με το άρθρο 2 αυτού, τα πρόσωπα που έχουν την κατοικία τους στο έδαφος κράτους μέλους 
ενάγονται ενώπιον των δικαστηρίων αυτού του κράτους μέλους. Ο κανονισμός ισχύει τόσο 
για φυσικά όσο και για νομικά πρόσωπα (π.χ. για εταιρείες). «Κατοικία» εταιρείας ή άλλου 
νομικού προσώπου είναι ο τόπος στον οποίο έχει την καταστατική της έδρα, την κεντρική της 
διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή της (άρθρο 60 του κανονισμού). Ειδική δικαιοδοσία 
προβλέπεται στα άρθρα 5 έως 7 του κανονισμού όπου ορίζεται εναλλακτική δικαιοδοσία 
κατά παρέκκλιση από τον βασικό κανόνα, δηλαδή όσον αφορά τον τόπο κατοικίας του 
εναγομένου. Η αποκλειστική δικαιοδοσία διέπεται από το άρθρο 22 του Κανονισμού, βάσει 
του οποίου, για διαφορές σχετικά με εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων ή μισθώσεις 
ακινήτων, αποκλειστική δικαιοδοσία έχουν τα δικαστήρια του κράτους μέλους τοποθεσίας 
της περιουσίας. Τα εμπράγματα δικαιώματα αφορούν αξιώσεις σχετικά με τον βαθμό, το 
περιεχόμενο, την ιδιοκτησία ή την κατοχή ακινήτου καθώς και με την προστασία των εν λόγω 
δικαιωμάτων. 

Από την περιγραφή των γεγονότων στην αναφορά, προκύπτει ότι η διαφορά για την οποία 
κάνουν λόγο οι αναφέροντες αφορά την ιδιοκτησία του οικοπέδου στην Ισπανία. Ως εκ 
τούτου, σύμφωνα με το άρθρο 22 του κανονισμού, προκύπτει ότι στην προκειμένη περίπτωση 
την αποκλειστική δικαιοδοσία έχουν τα ισπανικά δικαστήρια. Συνεπώς, τα ισπανικά 
δικαστήρια εφαρμόζουν ορθά τους κανόνες δικαιοδοσίας του κανονισμού. 

Συμπέρασμα

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω στοιχείων, η Επιτροπή δεν δύναται να παρέμβει υπέρ των 
αναφερόντων. 

                                               
1 ΕΕ L 12 της 16.1.2001, σ. 1.


