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Θέμα: Αναφορά 1031/2011, του Luigi Coda, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με την
αναγνώριση δικαστικών αποφάσεων σε αστικές υποθέσεις στον τομέα του 
οικογενειακού δικαίου

1. Περίληψη της αναφοράς

Στην αναφορά θίγονται ορισμένα προβλήματα που σχετίζονται με την εφαρμογή στην Ιταλία 
μιας απόφασης αγγλικού δικαστηρίου σε υπόθεση διαζυγίου. Ο αναφέρων θεωρεί ότι έχει 
παραβιαστεί το δικαίωμά του στη δικαιοσύνη και ζητεί εναρμόνιση του οικογενειακού 
δικαίου στην ΕΕ σε διασυνοριακό επίπεδο, προκειμένου να ενισχυθούν η πρόοδος και η 
δικαιοσύνη στην ΕΕ, έτσι ώστε στο μέλλον να αποφευχθούν, πραγματικά, πολλά δεινά για 
τους ευρωπαίους γονείς και παιδιά.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 13 Ιανουαρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202 παράγραφος 6 του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Απριλίου 2012.

Ο αναφέρων, κάτοικος Ιταλίας, εγείρει ορισμένους προβληματισμούς σχετικά με την 
εφαρμογή στην Ιταλία μιας απόφασης αγγλικού δικαστηρίου και συγκεκριμένα του μέρους 
της απόφασης που αφορά την υποχρέωση καταβολής διατροφής για τα δύο του παιδιά που 
ζουν στην Αγγλία με τη μητέρα τους.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής 
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Η Επιτροπή απάντησε στον αναφέροντα σχετικά με την έκπτωση της διατροφής από το 
συνολικό φορολογούμενο εισόδημα του προσώπου βάσει της αναφοράς αριθ. 0627/2008 για 
την οποία κάνει λόγο ο αναφέρων.

Πρώτον, πρέπει να σημειωθεί ότι το ουσιαστικό οικογενειακό δίκαιο εμπίπτει στην 
αρμοδιότητα των κρατών μελών και ότι τα ευρωπαϊκά μέσα έχουν εναρμονίσει μόνο τις 
πτυχές του διεθνούς ιδιωτικού δικαίου που αφορούν διασυνοριακές καταστάσεις. 

Όσον αφορά την εναρμόνιση των οικογενειακών δικαιωμάτων σε διασυνοριακό επίπεδο στην 
ΕΕ, έχουν ήδη θεσπιστεί ευρωπαϊκοί μηχανισμοί που σχετίζονται με τα διασυνοριακά 
οικογενειακά ζητήματα. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του Συμβουλίου, της 
27ης Νοεμβρίου 2003 σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση 
αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας1 αποτελεί τον βασικό νόμο 
της ΕΕ στον τομέα του οικογενειακού δικαίου σχετικά με τα παιδιά. Το περιεχόμενο του εν 
λόγω κανονισμού περιορίζεται σε κοινούς κανόνες που διέπουν τη διεθνή δικαιοδοσία και 
την αναγνώριση και εκτέλεση ισχυουσών αποφάσεων σε άλλο κράτος μέλος. Υπάρχει επίσης 
ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 4/2009 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, για τη διεθνή 
δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων και τη 
συνεργασία σε θέματα υποχρεώσεων διατροφής. Ο κανονισμός εφαρμόζεται σε περιπτώσεις 
υποχρέωσης διατροφής σε διασυνοριακό επίπεδο που απορρέουν από οικογενειακές σχέσεις 
και διασφαλίζει την αποτελεσματική και άμεση καταβολή της διατροφής.

Επιπλέον, τον Μάρτιο 2011 η Επιτροπή ψήφισε δύο νομοθετικές προτάσεις σχετικά με την 
αμοιβαία αναγνώριση των περιουσιακών σχέσεων μεταξύ συζύγων καθώς και των 
περιουσιακών σχέσεων μεταξύ καταχωρισμένων συντρόφων2. Οι προτάσεις αυτές τελούν υπό 
διαπραγμάτευση. Οι εν λόγω πρωτοβουλίες περιέχουν κανόνες σχετικά με τη δικαιοδοσία, το 
εφαρμοστέο δίκαιο καθώς και την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων. Ως εκ τούτου, 
αφορούν πτυχές του διεθνούς ιδιωτικού δικαίου για τις περιουσιακές σχέσεις των έγγαμων 
ζευγών και των ζευγών που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης. Στόχος των εν λόγω 
προτάσεων είναι να διευκολύνουν τη ζωή των ολοένα και περισσότερων διεθνών ζευγών όταν 
η σχέση τους λύεται είτε λόγω διαζυγίου είτε λόγω χωρισμού είτε λόγω θανάτου ενός εκ των 
δύο. 

Συμπέρασμα

Παρ' όλο που η Επιτροπή αναγνωρίζει την ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλιών όσον αφορά 
διασυνοριακές καταστάσεις όπως εκείνη του αναφέροντος, επί του παρόντος, όπως 
διευκρινίστηκε και ανωτέρω, δεν προβλέπεται η εναρμόνιση των ορισμών διαφόρων εννοιών 
όπως η υποχρέωση διατροφής για παιδί.

                                               
1 ΕΕ L 338 της 23.12.2003.
2 COM (2011) 126 τελικό και COM (2011)127 τελικό.


