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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1093/2012, του A.D., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με αίτημα για 
υποχρέωση των εταιρειών εκτός ΕΕ που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν 
στην επικράτεια της ΕΕ να έχουν νομικό καθεστώς στην ΕΕ

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων προτείνει τη θέσπιση νομοθεσίας βάσει της οποίας οι εταιρείες εκτός ΕΕ θα 
υποχρεούνται να δημιουργούν νομική οντότητα εντός της ΕΕ σε περίπτωση που 
δραστηριοποιούνται στην επικράτειά της. Παραπέμπει σε δύο ελβετικές εταιρείες που 
παρέχουν ταξιδιωτικές υπηρεσίες. Μάλιστα, αναφέρει την περίπτωση όπου καταγγελίες κατά 
της μίας εξ αυτών δεν μπορούσαν να εκδικαστούν στη χώρα διαμονής του καθώς η έδρα της 
εταιρείας βρισκόταν εκτός ΕΕ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 18 Σεπτεμβρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Μαρτίου 2013

Ο κανονισμός του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 44/2001 της 22ας Δεκεμβρίου 2000 σχετικά με τη 
διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές 
υποθέσεις θεσπίζει κανόνες πρόσβασης στα δικαστήρια της ΕΕ σε διασυνοριακές υποθέσεις. 
Ο γενικός κανόνας διεθνούς δικαιοδοσίας που προβλέπεται από τον κανονισμό είναι ο τόπος 
κατοικίας του εναγομένου. Συνεπώς, εταιρείες της ΕΕ, που έχουν την έδρα τους στην ΕΕ, 
ενάγονται ενώπιον των δικαστηρίων του κράτους μέλους, στο οποίο διατηρούν την έδρα 
τους. Προστατευτικοί κανόνες διεθνούς δικαιοδοσίας θεσπίζονται για τους καταναλωτές, 
τους υπαλλήλους και στα ασφαλιστήρια συμβόλαια, για τους αντισυμβαλλόμενους, τους 
ασφαλισμένους ή τους δικαιούχους, επιτρέποντάς τους να ασκήσουν αγωγή στα δικαστήρια 
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του τόπου όπου ο ασθενέστερος διάδικος έχει την κατοικία του. 
Αντίστοιχες ισοδύναμες διατάξεις καθορίζονται το 2007 στη σύμβαση για τη διεθνή 
δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές 
υποθέσεις (σύμβαση του Λουγκάνο) μέλη της οποίας είναι η ΕΕ, η Ισλανδία, η Νορβηγία, η 
Ελβετία και η Δανία. Ως εκ τούτου, αν η εταιρεία εδρεύει στην Ισλανδία, τη Νορβηγία ή την 
Ελβετία, η δυνατότητα πρόσβασης στα δικαστήρια της Γερμανίας για τον Γερμανό ενάγοντα 
που έχει ασκήσει αγωγή κατά μιας τέτοιας εταιρίας, θα πρέπει να ρυθμίζεται κατά τη 
σύμβαση του Λουγκάνο η οποία, όπως και ο Κανονισμός, προβλέπει έναν γενικό κανόνα 
διεθνούς δικαιοδοσίας αναφορικά με τον τόπο διαμονής του εναγομένου. 

Οι κανόνες δικαιοδοσίας που περιλαμβάνονται στον κανονισμό δεν εφαρμόζονται επί του 
παρόντος (εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων) όταν ο εναγόμενος έχει την κατοικία του εκτός της 
επικράτειας της ΕΕ, οπότε, σε αυτές τις περιπτώσεις, ο κανονισμός παραπέμπει στο εθνικό 
δίκαιο (στην λεγόμενη«επικουρική αρμοδιότητα»).  Εντός της ΕΕ, οι κανόνες διεθνούς 
δικαιοδοσίας για τους εναγομένους από τρίτες χώρες παρουσιάζουν πολύ μεγάλες διαφορές 
από το ένα κράτος μέλος στο άλλο.  Έτσι, η δυνατότητα να ασκηθεί αγωγή στη Γερμανία σε 
εταιρεία που έχει την έδρα της εκτός της ΕΕ, εξαρτάται από τους γερμανικούς εθνικούς 
κανόνες περί διεθνούς δικαιοδοσίας.  Όπως ήδη αναφέρθηκε, εάν η εταιρεία έχει την έδρα της 
στην Ισλανδία, τη Νορβηγία ή την Ελβετία, εφαρμόζεται η σύμβαση του Λουγκάνο. 

Ο κανονισμός ωστόσο, προβλέπει κανόνα διεθνούς δικαιοδοσίας που βασίζεται στο ότι 
ως·έδρα θεωρείται το υποκατάστημα, το πρακτορείο ή κάθε άλλη εγκατάσταση μιας 
εταιρείας σε ένα κράτος μέλος, η οποία όμως δεν έχει την έδρα της στην ΕΕ. Η σχέση αυτή 
διέπεται από το άρθρο 9, παράγραφος 2, (διαφορές σχετικά με την ασφάλεια), άρθρο 15, 
παράγραφος 2 (διαφορές σχετικά με τις συμβάσεις που συνάπτονται με καταναλωτές) και 
άρθρο 19, παράγραφος 2 (διαφορές σχετικά με τις συμβάσεις εργασίας). Αυτά τα άρθρα 
θεωρούν την ύπαρξη υποκαταστήματος, πρακτορείου ή άλλης εγκατάστασης σε κράτος 
μέλος, ισοδύναμη, για θέματα σχετικά με την εκμετάλλευσή τους, με την κατοικία του 
εργοδότη, του ασφαλιστή ή του καταναλωτή σε αυτό το κράτος μέλος, ακόμη και αν έχουν
την έδρα τους εκτός ΕΕ. Αυτό επιτρέπει στον ασθενέστερο διάδικο (καταναλωτή, υπάλληλο, 
αντισυμβαλλόμενο, ασφαλισμένο ή δικαιούχο) να ενάγει τον αντισυμβαλλόμενό του (που 
κατοικεί εκτός ΕΕ) στα δικαστήρια του κράτους μέλους όπου βρίσκεται η έδρα του 
υποκαταστήματος, του πρακτορείου ή της άλλης εγκατάστασης. Εξασφαλίζεται επομένως η 
πρόσβαση στα δικαστήρια της ΕΕ.  Η δικαιοδοσία αυτή εξαρτάται από την προϋπόθεση ότι οι 
διαφορές είναι σχετικές με τις δραστηριότητες των υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή άλλων 
εγκαταστάσεων.  
Στις περιπτώσεις στις οποίες η αλλοδαπή εταιρεία δεν έχει έδρα ή υποκατάστημα, πρακτορείο 
ή άλλη εγκατάσταση σε ένα κράτος μέλος της ΕΕ, με βάση όσα προαναφέρθηκαν, η 
πρόσβαση στα δικαστήρια ρυθμίζεται από το εθνικό δίκαιο. 

Στην πρόσφατη αναδιατύπωση του κανονισμού αριθ. 44/2001, η Επιτροπή πρότεινε την 
εφαρμογή των υφισταμένων κανόνων διεθνούς δικαιοδοσίας και στους εναγόμενους που 
έχουν την έδρα τους σε τρίτες χώρες καθώς και την εναρμόνιση των κανόνων της 
επικουρικής δικαιοδοσίας των κρατών μελών.  Ως αποτέλεσμα αυτής της αλλαγής, όλοι οι 
πολίτες και οι επιχειρήσεις της Ευρώπης θα μπορούν να έχουν ισότιμη πρόσβαση στη 
δικαιοσύνη.  Παρά ταύτα, αυτή η γενίκευση δεν υποστηρίχθηκε από τους συννομοθέτες.  
Συμφωνήθηκε μερική επέκταση προς όφελος των ασθενέστερων διαδίκων (καταναλωτών και 
υπαλλήλων) προκειμένου να διασφαλιστεί η εκτέλεση διατάξεων αναγκαστικού δικαίου της 
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νομοθεσίας της Ένωσης. Ο αναδιατυπωμένος κανονισμός (Κανονισμός αριθ. 1215/2012) θα 
τεθεί σε εφαρμογή τον Ιανουάριο του 2015.

Συμπέρασμα

Αν η εναγόμενη εταιρεία εδρεύει στην ΕΕ, εφαρμόζεται ο κανονισμός αριθ. 44/2001.  
Αν η εναγόμενη εταιρεία έχει την έδρα της στην Ισλανδία, τη Νορβηγία ή την Ελβετία, 
εφαρμόζεται η σύμβαση του Λουγκάνο.  Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι η εταιρεία "Ith AG
Kunast"είναι ελβετική.  Η Επιτροπή δεν μπορεί να ελέγξει αν πράγματι εδρεύει στην Ελβετία.  
Σε τέτοια περίπτωση, θα εφαρμοζόταν η σύμβαση του Λουγκάνο και τα ελβετικά δικαστήρια 
θα ήταν αρμόδια σύμφωνα με τον γενικό κανόνα διεθνούς δικαιοδοσίας ως προς τον τόπο 
κατοικίας του εναγομένου.  Ωστόσο, τα γερμανικά δικαστήρια μπορεί να είναι αρμόδια π.χ. 
σύμφωνα με τους κανόνες της συμβατικής δικαιοδοσίας (Άρθρο 5 παράγραφος 1.).   
Αν η εναγόμενη εταιρεία έχει την έδρα της εκτός της ΕΕ, της Ισλανδίας, της Νορβηγίας ή της 
Ελβετίας, εφαρμόζεται η γερμανική εθνική νομοθεσία. 


