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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία: Carlo Casini

Τροπολογία 38
Αιτιολογική σκέψη 9

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

(9) Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι
να διευκολύνει την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων αλληλεγγύης στο πλαίσιο της
οικογένειας και, για το λόγο αυτό,
εκτείνεται σε όλες τις περιπτώσεις που
απαιτείται πλήρης οικονομική συντήρηση
του συγγενούς χωρίς να περιορίζεται σε 
περιπτώσεις που απαιτούνται μόνο τα
απολύτως αναγκαία για την επιβίωση
οικονομικά μέσα, αλλά περιορίζει το πεδίο 
του στις περιπτώσεις που η υποχρέωση 
καθορίζεται από το νόμο, εξαιρουμένων 
των περιπτώσεων που η υποχρέωση 
διατροφής ή συντήρησης δεν απορρέει από 
το νόμο αλλά από την ατομική βούληση.

Or. it
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Αιτιολόγηση

Οικογενειακές σχέσεις είναι οι σχέσεις που καθορίζουν οι επί μέρους εθνικές νομοθεσίες. Η
αναφορά στις συναφείς υποχρεώσεις διατροφής δημιουργεί αβεβαιότητα διότι σε διάφορες
έννομες τάξεις είναι δυνατή η σύμβαση παροχής μεταξύ δύο οιωνδήποτε προσώπων. Για το
λόγο αυτό, πρέπει να διευκρινιστεί ότι η υποχρέωση διατροφής απορρέει από ένα χρέος
αλληλεγγύης που υπαγορεύει ο νόμος.

Τροπολογία: Carlo Casini

Τροπολογία 39
Αιτιολογική σκέψη 11

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

(11) Τα μέρη πρέπει να έχουν την ευχέρεια 
να επιλέξουν με κοινή συμφωνία το αρμόδιο 
δικαστήριο, εκτός όταν πρόκειται για 
υποχρεώσεις διατροφής έναντι ανηλίκου ή 
ενηλίκου ο οποίος δεν μπορεί να 
λειτουργήσει με βάση την ελεύθερη 
βούλησή του ώστε να διασφαλιστεί η 
προστασία του "αδύναμου μέρους".

Or. it

Αιτιολόγηση

Η προσφυγή στο δικαστήριο είναι απαραίτητη για την προστασία του δικαιούχου διατροφής ή
συντήρησης σε κάθε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν είναι σε θέση να εκφράσει την ελεύθερη
βούλησή του. 

Τροπολογία: Carlo Casini

Τροπολογία 40
Άρθρο 1, παράγραφος 1

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

1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στις 
υποχρεώσεις διατροφής που απορρέουν, 
βάσει του νόμου, από οικογενειακές 
σχέσεις. 

Or. it
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Αιτιολόγηση

Οικογενειακές σχέσεις είναι οι σχέσεις που καθορίζουν οι επί μέρους εθνικές νομοθεσίες. Η
αναφορά στις συναφείς υποχρεώσεις διατροφής δημιουργεί αβεβαιότητα διότι σε διάφορες
έννομες τάξεις είναι δυνατή η σύμβαση παροχής μεταξύ δύο οιωνδήποτε προσώπων. Για το
λόγο αυτό, πρέπει να διευκρινιστεί ότι η υποχρέωση διατροφής απορρέει από ένα χρέος
αλληλεγγύης που υπαγορεύει ο νόμος.

Τροπολογία: Carlo Casini

Τροπολογία 41
Άρθρο 2, παράγραφος -1 (νέα)

-1. "Υποχρέωση διατροφής", η 
υποχρέωση, που θεσπίζεται από το νόμο, 
μολονότι το μέγεθός της και οι 
λεπτομέρειες εκτέλεσης καθορίζονται από 
δικαστική απόφαση ή σύμβαση, μέριμνας 
υπό οιονδήποτε τρόπο για τη συντήρηση ή 
τουλάχιστον για τα μέσα επιβίωσης 
προσώπου το οποίο συνδέεται σήμερα ή 
συνδεόταν στο παρελθόν με οικογενειακή 
σχέση με τον οφειλέτη. 

Or. it

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να οριστεί τι σημαίνει υποχρέωση διατροφής: σε ορισμένες έννομες τάξεις
προβλέπεται διάκριση μεταξύ υποχρέωσης συντήρησης και υποχρέωσης διατροφής: η πρώτη
είναι ευρύτερη ενώ η δεύτερη πολύ περιορισμένη. Καλό θα είναι το ειδικό καθεστώς να
καλύπτει και τους δύο ορισμούς.

Τροπολογία: Carlo Casini

Τροπολογία 42
Άρθρο 2, παράγραφος 2

2. «δικαστής», ο δικαστής ή ο έχων 
αντίστοιχες αρμοδιότητες με εκείνες του 
δικαστή στον τομέα των υποχρεώσεων 
διατροφής·

διαγράφεται

Or. it
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Αιτιολόγηση

Η παράγραφος αυτή είναι περιττή διότι ο δικαστής είναι ένα "δικαστήριο" το οποίο ορίζεται με 
σαφήνεια στην πρώτη παράγραφο.

Τροπολογία: Carlo Casini

Τροπολογία 43
Άρθρο 4, παράγραφος 4

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

4. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται εάν ο 
δικαιούχος διατροφής είναι ανήλικος 
ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ ετών ή δεν 
μπορεί να λειτουργήσει με βάση την 
ελεύθερη βούλησή του.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η προσφυγή στο δικαστήριο είναι απαραίτητη για την προστασία του δικαιούχου διατροφής ή
συντήρησης σε κάθε περίπτωση όπου ο δικαιούχος δεν είναι σε θέση να εκφράσει την ελεύθερη
βούλησή του. 

Τροπολογία: Carlo Casini

Τροπολογία 44
Άρθρο 6, στοιχείο β)

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

β) όταν πρόκειται για υποχρεώσεις 
διατροφής μεταξύ συζύγων ή πρώην 
συζύγων, τα δικαστήρια του κράτους μέλους 
στο έδαφος του οποίου οι σύζυγοι είχαν την 
τελευταία κοινή συνήθη διαμονή τους.

Or. it

Αιτιολόγηση

Δεν είναι κατανοητός ο περιορισμός. Θα έπρεπε ίσως να αναφέρεται: "τουλάχιστον ένα έτος
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πριν", αλλά στις περιπτώσεις χωρισμού και διαζυγίου δεν υπάρχει ποτέ χρονική εγγύτητα 
μεταξύ της λήξης της κοινής διαμονής και της δικαστικής διαφοράς. 

Τροπολογία: Carlo Casini

Τροπολογία 45
Άρθρο 7, παράγραφος 1

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

1. Όσον αφορά την εκκρεμοδικία ή τη 
συνάφεια των υποθέσεων, καθώς και τα 
προσωρινά και ασφαλιστικά μέτρα, 
ισχύουν τα άρθρα 27, 28, 30, 31 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 44/2001.

Or. it

Αιτιολόγηση

Οι κανόνες που θεσπίζει το παρόν άρθρο και τα επόμενα επαναλαμβάνουν όσα ήδη υπάρχουν 
στο κοινοτικό δίκαιο, στον κανονισμό (ΕΚ αριθ. 44/2001), στον οποίο είναι σκόπιμο να γίνεται
παραπομπή. 

Τροπολογία: Carlo Casini

Τροπολογία 46
Άρθρο 7, παράγραφος 2

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

διαγράφεται

Or. it

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος είναι περιττή διότι επαναλαμβάνει σχεδόν κατά γράμμα το κείμενο του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 44/2001 που αφορά γενικά τη δικαστική αρμοδιότητα  σε υποθέσεις 
αστικού και εμπορικού δικαίου.
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Τροπολογία: Carlo Casini

Τροπολογία 47
Άρθρο 8

Άρθρο 8 διαγράφεται
Συνάφεια

1. Όταν συναφείς αγωγές εκκρεμούν 
ενώπιον δικαστηρίων διαφορετικών 
κρατών μελών, το δεύτερο επιληφθέν 
δικαστήριο, δύναται να αναστείλει την 
εκδίκαση.
2. Όταν οι αγωγές αυτές εκκρεμούν σε 
πρώτο βαθμό δικαιοδοσίας, το δεύτερο 
επιληφθέν δικαστήριο δύναται επίσης, με 
αίτηση ενός από τους διαδίκους, να 
διαπιστώσει την 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 
μεταξύ τους τόσο στενά ώστε να υπάρχει 
συμφέρον να εξεταστούν και να 
εκδικαστούν ταυτόχρονα, προκειμένου να 
αποφευχθεί η έκδοση ασυμβίβαστων 
μεταξύ τους αποφάσεων, στην περίπτωση 
που οι υποθέσεις εκδικάζονταν χωριστά.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος είναι περιττή διότι επαναλαμβάνει σχεδόν κατά γράμμα το κείμενο του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 44/2001 που αφορά γενικά τη δικαστική αρμοδιότητα  σε υποθέσεις 
αστικού και εμπορικού δικαίου.

Τροπολογία: Carlo Casini

Τροπολογία 48
Άρθρο 9
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Άρθρο 9 διαγράφεται
Επιληφθέν δικαστήριο

Για τους σκοπούς του παρόντος 
κεφαλαίου, ένα δικαστήριο θεωρείται 
επιληφθέν:
α) από την ημερομηνία κατάθεσης στο 
δικαστήριο του εισαγωγικού εγγράφου της 
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 
δικαστήριο, από την ημερομηνία 
παραλαβής του, από την αρχή που είναι 
υπεύθυνη 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.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος είναι περιττή διότι επαναλαμβάνει σχεδόν κατά γράμμα το κείμενο του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 44/2001 που αφορά γενικά τη δικαστική αρμοδιότητα  σε υποθέσεις 
αστικού και εμπορικού δικαίου.

Τροπολογία: Carlo Casini

Τροπολογία 49
Άρθρο 10

Άρθρο 10 διαγράφεται
Προσωρινά και ασφαλιστικά μέτρα

Τα προσωρινά ή ασφαλιστικά μέτρα που 
προβλέπονται από το δίκαιο κράτους 
μέλους μπορούν 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 εκδίκαση της 
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υπόθεσης επί της ουσίας.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος είναι περιττή διότι επαναλαμβάνει σχεδόν κατά γράμμα το κείμενο του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 44/2001 που αφορά γενικά τη δικαστική αρμοδιότητα  σε υποθέσεις 
αστικού και εμπορικού δικαίου.

Τροπολογία: Carlo Casini

Τροπολογία 50
Άρθρο 11

Άρθρο 11 διαγράφεται
Έρευνα της διεθνούς δικαιοδοσίας

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

Or. it

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος είναι περιττή διότι επαναλαμβάνει σχεδόν κατά γράμμα το κείμενο του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 44/2001 που αφορά γενικά τη δικαστική αρμοδιότητα  σε υποθέσεις 
αστικού και εμπορικού δικαίου.

Τροπολογία: Carlo Casini

Τροπολογία 51
Άρθρο 13, παράγραφος 2, στοιχείο α)

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

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

Or. it
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Αιτιολόγηση

Δεν έχει νόημα οι προϋποθέσεις των παραγράφων 2 α) και β) να λειτουργούν διαζευκτικά.
Είναι προφανές ότι πρέπει να λειτουργούν σωρευτικά. 

Τροπολογία: Carlo Casini

Τροπολογία 52
Άρθρο 14, στοιχείο α)

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

διαγράφεται

Or. it

Αιτιολόγηση

Το κείμενο με την τρέχουσα διατύπωση είναι ακατανόητο. Είναι προφανές ότι οι δικονομικές 
διατάξεις είναι, κατά ανεξαίρετο κανόνα, αυτές του επιληφθέντος δικαστηρίου.

Τροπολογία: Carlo Casini

Τροπολογία 53
Άρθρο 14, στοιχείο β), σημείο iii)

(iii) το εφαρμοστέο δίκαιο στις 
περιουσιακές τους σχέσεις κατά τη στιγμή 
του ορισμού, όταν πρόκειται για 
υποχρέωση διατροφής μεταξύ δύο 
προσώπων που είναι ή υπήρξαν 
δεσμευμένα με γάμο ή με σχέση η οποία,
σύμφωνα με το εφαρμοστέο σε αυτή 
δίκαιο, παράγει αντίστοιχα αποτελέσματα.

διαγράφεται

Or. it

Αιτιολόγηση

Δεν αναφέρεται κανένα αντικειμενικό κριτήριο ως προς τη δυνατότητα εφαρμογής, με
αποτέλεσμα να φαίνεται ότι το νόημα του κανόνα είναι ότι οι διάδικοι μπορούν να επιλέγουν το
δίκαιο που θέλουν, κι έτσι να αναιρούνται όσα ορίζει το στοιχείο β), στα εδάφια i) και ii).
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Τροπολογία: Carlo Casini

Τροπολογία 54
Άρθρο 15, παράγραφος 2

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

2. Όταν πρόκειται για υποχρεώσεις 
διατροφής μεταξύ συζύγων ή πρώην 
συζύγων, ο υπόχρεος μπορεί να αντιτάξει 
στην αξίωση του δικαιούχου την έλλειψη 
υποχρέωσης διατροφής απέναντί του 
σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας βάσει του
οποίου τελέστηκε ο γάμος.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η μόνη συνάφεια που μπορεί να νοηθεί είναι ο τόπος τέλεσης ή σύναψης του γάμου.

Τροπολογία: Carlo Casini

Τροπολογία 55
Άρθρο 17, παράγραφος 1, εισαγωγική πρόταση

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

1. Η προς εκτέλεση απόφαση σε μια 
υποχρέωση διατροφής καθορίζει ιδίως:

Or. it

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός δεν μπορεί να υποκαθιστά το ουσιαστικό εθνικό δίκαιο. Η απόφαση, 
ενδεχομένως δικαστική,  είναι αυτή που πρέπει να περιλαμβάνει όσα τροποποιούνται στο 
άρθρο. 

Τροπολογία: Carlo Casini

Τροπολογία 56
Άρθρο 20

Η εφαρμογή μιας διάταξης του δικαίου που 
ορίζεται από τον παρόντα κανονισμό μπορεί 

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

να αποκλεισθεί μόνο εάν η εν λόγω 
εφαρμογή είναι προφανώς ασυμβίβαστη 
προς τη δημόσια τάξη του κράτους του 
δικάζοντος δικαστή. 

Or. it

Αιτιολόγηση

Δεν μπορεί να γίνεται διάκριση μεταξύ κράτους μέλους και κράτους μη μέλους όταν πρόκειται
για τη δημόσια τάξη. 

Τροπολογία: Carlo Casini

Τροπολογία 57
Άρθρο 22

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

1. Όσον αφορά τις διαδικασίες για την 
εισαγωγή της δίκης, περιλαμβανομένων 
των διαδικασιών που αφορούν τις 
γνωστοποιήσεις και κοινοποιήσεις, τις 
προθεσμίες, το δικαίωμα υπεράσπισης, την 
προσβολή των αποφάσεων, ισχύουν οι 
κανόνες του κράτους μέλους στο οποίο 
βρίσκεται η επιλαμβανόμενη δικαστική 
αρχή.

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 
αρμόδιο πρόσωπο το οποίο προέβη στην 
επίδοση ή την κοινοποίηση, 
διευκρινίζοντας ότι ο παραλήπτης 
παρέλαβε το έγγραφο ή αρνήθηκε να το 
παραλάβει χωρίς κανένα νόμιμο λόγο, 
καθώς και αναγραφή της ημερομηνίας 
κατά την οποία το έγγραφο επιδόθηκε ή 
κοινοποιήθηκε·
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γ) επίδοση ή κοινοποίηση μέσω 
ταχυδρομείου, κατά την οποία ο 
παραλήπτης υπογράφει και αποστέλλει 
απόδειξη παραλαβής με ημερομηνία 
παραλαβής·

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

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

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

2. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την 
Επιτροπή, εντός προθεσμίας έξι μηνών από 
της ενάρξεως 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.

Η Επιτροπή θέτει τις πληροφορίες αυτές στη 
διάθεση του κοινού.

Or. it

Αιτιολόγηση

Δεν είναι σκόπιμη η θέσπιση ειδικής διαδικασίας. Η ανομοιομορφία των δικονομικών
διατάξεων αυξάνει τις δυσχέρειες και ενδέχεται να καθυστερήσει την επίλυση των προβλημάτων 
αντί να συμβάλει σε ταχύτητα και ευελιξία. 

Τροπολογία: Carlo Casini

Τροπολογία 58
Άρθρο 23

1. Όταν ο εναγόμενος ο οποίος έχει τη 
συνήθη διαμονή του στο έδαφος κράτους 
μέλους άλλου από το κράτος μέλος στο 
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οποίο ασκείται η αγωγή, δεν εμφανιστεί, το 
αρμόδιο δικαστήριο υποχρεούται να 
αναστείλει τη διαδικασία μέχρις ότου 
εξακριβωθεί ότι 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 επιμέλεια για τον 
σκοπό αυτό.
2. Όταν ο εναγόμενος ο οποίος έχει τη 
συνήθη διαμονή του στο έδαφος κράτους 
μη μέλους δεν εμφανιστεί, το αρμόδιο 
δικαστήριο υποχρεούται να αναστείλει τη 
διαδικασία μέχρις ότου εξακριβωθεί ότι ο 
εναγόμενος αυτός ήταν σε θέση να 
παραλάβει το εισαγωγικό έγγραφο της 
δίκης ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο εντός της 
αναγκαίας για την υπεράσπισή του 
προθεσμίας ή ότι επιδείχθηκε η δέουσα 
επιμέλεια για τον σκοπό αυτό.
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 
εμπορικές υποθέσεις, εφαρμόζεται εάν το 
εισαγωγικό έγγραφο της δίκης ή άλλο 
ισοδύναμο έγγραφο έπρεπε να διαβιβαστεί 
στην αλλοδαπή σύμφωνα με τη 
συγκεκριμένη σύμβαση.

1. 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 
εμπορικές υποθέσεις, εφαρμόζεται εάν το 
εισαγωγικό έγγραφο της δίκης ή άλλο 
ισοδύναμο έγγραφο έπρεπε να διαβιβαστεί 
στην αλλοδαπή σύμφωνα με τη 
συγκεκριμένη σύμβαση.

Or. it

Αιτιολόγηση

Δεν είναι σκόπιμη η θέσπιση ειδικής διαδικασίας. Η ανομοιομορφία των δικονομικών
διατάξεων αυξάνει τις δυσχέρειες και ενδέχεται να καθυστερήσει την επίλυση των προβλημάτων 
αντί να συμβάλει σε ταχύτητα και ευελιξία.

Τροπολογία: Carlo Casini

Τροπολογία 59
Άρθρο 24

Άρθρο 24 διαγράφεται
Απόφαση και επανεξέταση



PE 388.738v01-00 14/16 AM\667735EL.doc

EL

1. Στην περίπτωση ερημοδικήσαντος 
εναγομένου και 
α) όταν δεν έχει αποδειχθεί ότι παρέλαβε 
το εισαγωγικό της δίκης έγγραφο ή 
ισοδύναμο έγγραφο ή 
β) δεν είχε τη δυνατότητα να αμφισβητήσει 
την υποχρέωση διατροφής λόγω ανωτέρας 
βίας ή λόγω έκτακτων περιστάσεων, χωρίς 
υπαιτιότητα εκ μέρους του,
μπορεί να εκδοθεί απόφαση, αλλά ο 
εναγόμενος δικαιούται να ζητήσει την 
επανεξέτασή της από το δικαστήριο 
προέλευσης.
2. Η προθεσμία για την επανεξέταση 
αρχίζει από την ημέρα όπου καθορίστηκε 
ότι ο εναγόμενος έλαβε γνώση της 
απόφασης και ήταν σε θέση να δράσει και 
το αργότερο από την ημέρα όπου η 
αρμόδια αρχή εκτέλεσης τον ενημέρωσε 
για την απόφαση αυτή. 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.

Or. it

Αιτιολόγηση

Δεν είναι σκόπιμη η θέσπιση ειδικής διαδικασίας. Η ανομοιομορφία των δικονομικών
διατάξεων αυξάνει τις δυσχέρειες και ενδέχεται να καθυστερήσει την επίλυση των προβλημάτων 
αντί να συμβάλει σε ταχύτητα και ευελιξία.

Τροπολογία: Carlo Casini

Τροπολογία 60
Άρθρο 33

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

Η άρνηση ή αναστολή εκτέλεσης, εν όλω ή 
εν μέρει, της απόφασης του δικαστηρίου 
προέλευσης δεν μπορεί να αποφασιστεί, 
κατ’ αίτηση του υπόχρεου, παρά μόνο στις 
ακόλουθες περιπτώσεις:
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α) ο υπόχρεος προβάλλει νέους ισχυρισμούς 
ή ισχυρισμούς που ήταν άγνωστοι στο 
δικαστήριο προέλευσης κατά την έκδοση 
της απόφασής του·

α) προβάλλονται ισχυρισμοί για 
ελαττώματα του εκτελεστού τίτλου ή των 
διαδικαστικών εγγράφων·

β) ο υπόχρεος ζήτησε την επανεξέταση της 
απόφασης του δικαστηρίου προέλευσης 
σύμφωνα με το άρθρο 24 και δεν εκδόθηκε 
ακόμη καμία νέα απόφαση·
γ) ο υπόχρεος κατέβαλε ήδη την οφειλή του· γ) ο υπόχρεος κατέβαλε ήδη την οφειλή του·
δ) το δικαίωμα εκτέλεσης της απόφασης του 
δικαστηρίου προέλευσης έχει πλήρως ή εν 
μέρει παραγραφεί·

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

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

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

Or. it

Αιτιολόγηση

Ως προς το σημείο α), στο πλαίσιο της εκτέλεσης δεν είναι δυνατόν να αρχίζει εκ νέου η
συζήτηση για όσα έχουν αποφασιστεί οριστικά. Η εκτέλεση μπορεί να σταματήσει μόνο για
λόγους που αφορούν την ίδια, όχι για τους λόγους που οδήγησαν στην προς εκτέλεση απόφαση
(βλέπε  άρθρο 45, εδάφιο 2, του κανονισμού(ΕΚ) αριθ. 44/2001).

Ως προς το σημείο β), δεν είναι σκόπιμη η θέσπιση ειδικής διαδικασίας. Η ανομοιομορφία των
δικονομικών διατάξεων αυξάνει τις δυσχέρειες και ενδέχεται να καθυστερήσει την επίλυση των 
προβλημάτων αντί να συμβάλει σε ταχύτητα και ευελιξία.

H δυνατότητα επανεξέτασης στο κράτος προέλευσης καθιερώνει ένα αφύσικο σύστημα 
προσβολής των αποφάσεων.

Τροπολογία: Carlo Casini

Τροπολογία 61
Άρθρο 34, παράγραφος 2

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

2. Μια εντολή αυτόματης μηνιαίας 
παρακράτησης δεν μπορεί να εκδοθεί παρά 
εάν η απόφαση κοινοποιήθηκε ή επιδόθηκε 
στον υπόχρεο σύμφωνα με τους κανόνες 
που ισχύουν στο κράτος εκτέλεσης.
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Or. it

Αιτιολόγηση

Δεν είναι σκόπιμη η θέσπιση ειδικής διαδικασίας. Η ανομοιομορφία των δικονομικών
διατάξεων αυξάνει τις δυσχέρειες και ενδέχεται να καθυστερήσει την επίλυση των προβλημάτων 
αντί να συμβάλει σε ταχύτητα και ευελιξία.


