ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Βρυξέλλες, 11 Απριλίου 2019

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

Στις 18 Ιανουαρίου 2019 οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημοσίευσαν
επικαιροποιημένη «Ανακοίνωση προς τους ενδιαφερομένους — Αποχώρηση του
Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση και κανόνες της ΕΕ στον τομέα της αστικής
δικαιοσύνης και του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου» (εφεξής «ανακοίνωση ετοιμότητας για
το Brexit»)1, 2.
Ο παρών κατάλογος ερωτήσεων και απαντήσεων (Ε&A) παρέχει περαιτέρω
καθοδήγηση με βάση την ανακοίνωση ετοιμότητας για το Brexit για την περίπτωση
που το Ηνωμένο Βασίλειο καταστεί τρίτη χώρα κατά την «ημερομηνία
αποχώρησης» χωρίς κυρωμένη συμφωνία αποχώρησης και χωρίς τη μεταβατική
περίοδο που προβλέπεται στη συμφωνία αποχώρησης.
Η ημερομηνία αποχώρησης είναι η 1η Νοεμβρίου 20193.
Ο παρών κατάλογος Ε&A μπορεί να επικαιροποιηθεί και να συμπληρωθεί
περαιτέρω, αν συντρέξει ανάγκη.

1

https://ec.europa.eu/info/files/civil-justice_el.

2

Υπενθυμίζεται ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν συμμετέχει στο σύνολο του κεκτημένου στον τομέα της
δικαστικής συνεργασίας σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.

3

Στις 29 Μαρτίου 2017 το Ηνωμένο Βασίλειο γνωστοποίησε την πρόθεσή του να αποχωρήσει από την
Ένωση, βάσει του άρθρου 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ύστερα από μια πρώτη
παράταση που αποφασίστηκε στις 22 Μαρτίου 2019, στις 11 Απριλίου 2019 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
(άρθρο 50) αποφάσισε, σε συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο, να παρατείνει εκ νέου τη διετή
προθεσμία του άρθρου 50 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, έως τις 31
Οκτωβρίου 2019.
Ωστόσο, σε περίπτωση που το Ηνωμένο Βασίλειο δεν διεξαγάγει εκλογές για το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και δεν έχει κυρώσει τη συμφωνία αποχώρησης έως τις 22 Μαΐου 2019, η ημερομηνία
αποχώρησης είναι η 1η Ιουνίου 2019.

1.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
1.1.

Μπορεί Βρετανός ασφαλιστής να ενάγεται στην ΕΕ των 274 από την
ημερομηνία αποχώρησης και εφεξής;

Δίκες που κινούνται από την ημερομηνία αποχώρησης και εφεξής στα κράτη
μέλη της ΕΕ των 27
Το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1215/2012 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2012, για τη διεθνή
δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και
εμπορικές υποθέσεις5 θεσπίζει τους κανόνες που διέπουν τη διεθνή
δικαιοδοσία στις υποθέσεις ασφαλίσεων. Οι κανόνες αυτοί θεμελιώνουν
δικαιοδοσία των δικαστηρίων της ΕΕ όταν ο ασφαλιστής έχει την κατοικία
του σε κράτος μέλος6.
Αυτό σημαίνει ότι, από την ημερομηνία αποχώρησης και εφεξής, η
δυνατότητα να εναχθεί ο Βρετανός ασφαλιστής στα δικαστήρια κράτους
μέλους της ΕΕ εξαρτάται από το εθνικό δίκαιο του εν λόγω κράτους μέλους.
Δίκες που εκκρεμούν κατά την ημερομηνία αποχώρησης στα κράτη μέλη της
ΕΕ των 27
Όσον αφορά τα ζητήματα διεθνούς δικαιοδοσίας σε δίκες που εκκρεμούν
κατά την ημερομηνία αποχώρησης, βλ. την ανακοίνωση ετοιμότητας για το
Brexit.
1.2.

Θα εξακολουθήσει να εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ.
1215/2012 στις συμβάσεις καταναλωτών από την ημερομηνία
αποχώρησης και εφεξής;

Δίκες που κινούνται από την ημερομηνία αποχώρησης και εφεξής στα κράτη
μέλη της ΕΕ των 27
Το ζήτημα αυτό αναλύεται στην «Ανακοίνωση προς τους ενδιαφερομένους —
Αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση και κανόνες της ΕΕ
στους τομείς της προστασίας του καταναλωτή και των δικαιωμάτων των
επιβατών»7.
4

Παρότι οι Συνθήκες της ΕΕ περιλαμβάνουν ειδικές ρυθμίσεις για τη (μη) συμμετοχή της Ιρλανδίας και
της Δανίας στο εν λόγω τμήμα του ενωσιακού κεκτημένου, χρησιμοποιείται, για λόγους
απλούστευσης, ο όρος «ΕΕ των 27».

5

ΕΕ L 351 της 20.12.2012, σ. 1.

6

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1215/2012, ασφαλιστής που δεν
έχει κατοικία στο έδαφος κράτους μέλους, αλλά διαθέτει υποκατάστημα, πρακτορείο ή οποιαδήποτε
άλλη εγκατάσταση σε κράτος μέλος, θεωρείται ότι έχει την κατοικία του στο έδαφος αυτού του
κράτους μέλους για τις διαφορές που σχετίζονται με την εκμετάλλευση του εν λόγω
υποκαταστήματος, πρακτορείου ή άλλης εγκατάστασης.

7

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/consumer_protection_and_passenger_rights_e
l.pdf.
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Δίκες που εκκρεμούν κατά την ημερομηνία αποχώρησης στα κράτη μέλη της
ΕΕ των 27
Όσον αφορά τα ζητήματα διεθνούς δικαιοδοσίας σε δίκες που εκκρεμούν
κατά την ημερομηνία αποχώρησης, βλ. την ανακοίνωση ετοιμότητας για το
Brexit.
1.3.

Πώς θα εφαρμόζεται ο κανόνας περί εκκρεμοδικίας;

Από την ημερομηνία αποχώρησης και εφεξής, η υποχρέωση των δικαστηρίων
των κρατών μελών της ΕΕ των 27 που προβλέπεται στο άρθρο 29
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1215/2012 δεν θα ισχύει πλέον
όσον αφορά τα δικαστήρια που τυχόν θα έχουν επιληφθεί της διαφοράς στο
Ηνωμένο Βασίλειο.
Ωστόσο, το άρθρο 33 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1215/2012 θα καταστεί
εφαρμοστέο όσον αφορά τα δικαστήρια που τυχόν θα έχουν επιληφθεί πρώτα
της διαφοράς στο Ηνωμένο Βασίλειο.
2.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
2.1.

Ποιο θα είναι το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβάσεις καταναλωτών
από την ημερομηνία αποχώρησης και εφεξής;

Το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 593/2008 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, για το
εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές (Ρώμη Ι)8 διασφαλίζει ότι,
ανεξάρτητα από το δίκαιο που έχουν επιλέξει τα μέρη ή που εφαρμόζεται εξ
ορισμού, οι καταναλωτές που έχουν συνήθη διαμονή σε κράτος μέλος της ΕΕ
απολαμβάνουν την προστασία που τους εξασφαλίζουν οι αναγκαστικού
δικαίου διατάξεις του δικαίου του κράτους μέλους της συνήθους διαμονής
τους, όταν έμποροι τρίτων χωρών κατευθύνουν τις δραστηριότητές τους στο
εν λόγω κράτος. Από την ημερομηνία αποχώρησης και εφεξής αυτό θα ισχύει
και για τους εμπόρους από το Ηνωμένο Βασίλειο9.
3.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
3.1.

Οι βρετανικές αποφάσεις θα εξακολουθήσουν να μπορούν να
αναγνωρίζονται και να εκτελούνται βάσει των ενωσιακών κανόνων
από την ημερομηνία αποχώρησης και εφεξής;

Το ζήτημα αυτό εξετάζεται στην ανακοίνωση ετοιμότητας για το Brexit: Οι
ενωσιακοί κανόνες για την αναγνώριση και την εκτέλεση δεν θα
8

ΕΕ L 177 της 4.7.2008, σ. 6.

9

Βλ. επίσης την «Ανακοίνωση προς τους ενδιαφερομένους — Αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από
την Ένωση και κανόνες της ΕΕ στους τομείς της προστασίας του καταναλωτή και των δικαιωμάτων των
επιβατών».
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/consumer_protection_and_passenger_rights_e
l.pdf.
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εφαρμόζονται ως προς τις αποφάσεις των βρετανικών δικαστηρίων, ακόμη
και αν η οικεία απόφαση είχε εκδοθεί πριν από την ημερομηνία αποχώρησης
ή η διαδικασία εκτέλεσης είχε κινηθεί πριν από την ημερομηνία αποχώρησης.
Η μοναδική εξαίρεση στον κανόνα αυτόν είναι η περίπτωση που η απόφαση
του βρετανικού δικαστηρίου έχει κηρυχθεί εκτελεστή πριν από την
ημερομηνία αποχώρησης. Ο λόγος για την εξαίρεση αυτή είναι ότι, στην εν
λόγω περίπτωση, η απόφαση έχει ήδη κηρυχθεί εκτελεστή σε συγκεκριμένο
κράτος μέλος της ΕΕ από τα δικαστήρια του εν λόγω κράτους μέλους πριν
από την ημερομηνία αποχώρησης. Ως εκ τούτου, το γεγονός ότι επρόκειτο
αρχικά για απόφαση εκδοθείσα από βρετανικό δικαστήριο έχει καταστεί άνευ
σημασίας. Η εν λόγω εξαίρεση ισχύει και ως προς τα δημόσια έγγραφα και
τις συμβάσεις που έχουν κηρυχθεί εκτελεστά σε κράτος μέλος της ΕΕ των 27
πριν από την ημερομηνία αποχώρησης.
3.2.

Τι ισχύει αν έχει εκδοθεί βεβαίωση βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1215/2012 πριν από την ημερομηνία αποχώρησης;

Ο κανόνας που παρατίθεται στην ενότητα 3.1 του παρόντος εγγράφου Ε&Α,
δηλαδή ότι η εκτέλεση βάσει του ενωσιακού δικαίου σταματά, ισχύει και
στην περίπτωση που έχει εκδοθεί βεβαίωση στο κράτος μέλος προέλευσης
σύμφωνα με το άρθρο 53 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1215/2012. Η έκδοση
τέτοιας βεβαίωσης στο κράτος μέλος προέλευσης δεν μπορεί να συγκριθεί με
την κήρυξη της εκτελεστότητας στο κράτος μέλος εκτέλεσης πριν από την
ημερομηνία αποχώρησης.
Το κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει, βάσει του εθνικού του δικαίου, να
συνεχίσει να εφαρμόζει κατ’ ουσία τους ίδιους κανόνες με τους ισχύοντες ως
προς τις βρετανικές αποφάσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί βεβαίωση βάσει
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1215/2012 πριν από την ημερομηνία αποχώρησης.
3.3.

Τι ισχύει ως προς την αναγνώριση και την εκτέλεση βρετανικών
αποφάσεων που έχουν εκδοθεί από δικαστήριο που έχει επιλεγεί με
συμφωνία παρέκτασης της δικαιοδοσίας;

Δίκες που κινούνται από την ημερομηνία αποχώρησης και εφεξής στα κράτη
μέλη της ΕΕ
Στις 28 Δεκεμβρίου 2018 το Ηνωμένο Βασίλειο υπέγραψε και κύρωσε τη
σύμβαση της Χάγης του 2005 για τις συμφωνίες παρέκτασης της
δικαιοδοσίας10. Η σύμβαση αυτή θα εφαρμόζεται ως προς το Ηνωμένο
Βασίλειο αν το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρήσει από την ΕΕ χωρίς συμφωνία
αποχώρησης.
Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 1 της εν λόγω σύμβασης,
αυτή θα εφαρμόζεται μόνο στις συμφωνίες παρέκτασης αποκλειστικής
δικαιοδοσίας οι οποίες θα έχουν συναφθεί μετά την έναρξη ισχύος της ως

10

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=98.
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προς το Ηνωμένο Βασίλειο, δηλαδή μετά την προσχώρηση του Ηνωμένου
Βασιλείου στη σύμβαση11.
Δίκες που εκκρεμούν κατά την ημερομηνία αποχώρησης στα κράτη μέλη της
ΕΕ
Όσον αφορά τα ζητήματα των δικών που θα εκκρεμούν κατά την ημερομηνία
αποχώρησης, βλ. την ανακοίνωση ετοιμότητας για το Brexit.
3.4.

Τι ισχύει ως προς την αναγνώριση βρετανικών αποφάσεων
διαζυγίου;

Βρετανική απόφαση διαζυγίου που εκδόθηκε πριν από την ημερομηνία
αποχώρησης, αλλά δεν υπόκειται σε διαδικασία αναγνώρισης βάσει του
άρθρου 21 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του
Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2003, για τη διεθνή δικαιοδοσία και την
αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές
γονικής μέριμνας12.
Απόφαση διαζυγίου η οποία έχει ήδη παραγάγει τα αποτελέσματά της πριν
από την ημερομηνία αποχώρησης δεν θα απολέσει την ισχύ της από την
ημερομηνία αποχώρησης. Μια τέτοια απόφαση μεταβάλλει την προσωπική
κατάσταση των συζύγων από έγγαμων σε διαζευγμένων, κατάσταση η οποία
τεκμαίρεται ότι είναι η ίδια σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ των 27. Αν η εν
λόγω μεταβολή προσωπικής κατάστασης επήλθε πριν από την ημερομηνία
αποχώρησης, εξακολουθεί να ισχύει σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ των 27,
εκτός αν και έως ότου εκδοθεί δικαστική απόφαση περί μη αναγνώρισης. Το
γεγονός ότι το νομικό καθεστώς στη συνέχεια αλλάζει δεν θα στερήσει από
την απόφαση περί της προσωπικής κατάστασης τα έννομα αποτελέσματά της.
Ωστόσο, αν απόφαση διαζυγίου προσβληθεί στην ΕΕ απο την ημερομηνία
αποχώρησης και εφεξής, οι ενωσιακοί κανόνες για τους δυνατούς λόγους μη
αναγνώρισης αποφάσεων διαζυγίου δεν θα εφαρμόζονται πλέον, αλλά οι
λόγοι μη αναγνώρισης θα καθορίζονται από το εθνικό δίκαιο.
Δίκες που κινούνται από την ημερομηνία αποχώρησης και εφεξής στα κράτη
μέλη της ΕΕ των 27
Η σύμβαση της Χάγης του 1970 για την αναγνώριση αποφάσεων διαζυγίου
και δικαστικού χωρισμού13 διέπει το ζήτημα αυτό στο διεθνές επίπεδο. Το
Ηνωμένο Βασίλειο είναι συμβαλλόμενο μέρος στην εν λόγω σύμβαση, αλλά
επί του παρόντος μόνο 12 κράτη μέλη της ΕΕ των 27 είναι συμβαλλόμενα
μέρη. Κάθε κράτος μέλος της ΕΕ που τυχόν προτίθεται να προσχωρήσει στη
σύμβαση χρειάζεται να λάβει σχετική άδεια από την ΕΕ.

11

Η αρχική ημερομηνία προσχώρησης που ανακοίνωσε το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν η 1η Απριλίου 2019,
αλλά το Ηνωμένο Βασίλειο έχει πλέον αναβάλει την προσχώρησή του για είτε την 13η Απριλίου είτε
την 23η Μαΐου 2019, ανάλογα με το σενάριο που θα πραγματωθεί — βλ. επίσης την υποσημείωση 3.

12

ΕΕ L 338 της 23.12.2003, σ. 1.

13

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=80.
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Δίκες που εκκρεμούν κατά την ημερομηνία αποχώρησης στα κράτη μέλη της
ΕΕ των 27
Όσον αφορά τα ζητήματα των δικών που θα εκκρεμούν κατά την ημερομηνία
αποχώρησης, βλ. την ανακοίνωση ετοιμότητας για το Brexit.
3.5.

Τι ισχύει ως προς την αναγνώριση και την εκτέλεση βρετανικών
αποφάσεων διατροφής;

Δίκες που κινούνται από την ημερομηνία αποχώρησης και εφεξής στα κράτη
μέλη της ΕΕ των 27
Η σύμβαση της Χάγης του 2007 για την είσπραξη, σε διεθνές επίπεδο,
απαιτήσεων διατροφής παιδιών και άλλων μορφών οικογενειακής
διατροφής14 διέπει το ζήτημα αυτό στο διεθνές επίπεδο. Στις 28 Δεκεμβρίου
2018 το Ηνωμένο Βασίλειο υπέγραψε και κύρωσε την εν λόγω σύμβαση. Η
σύμβαση αυτή θα εφαρμόζεται ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο αν το Ηνωμένο
Βασίλειο αποχωρήσει από την ΕΕ χωρίς συμφωνία αποχώρησης.
Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 56 παράγραφος 1 της εν λόγω σύμβασης,
αυτή θα εφαρμόζεται μόνο ως προς τα αιτήματα και τις αιτήσεις που θα
έχουν υποβληθεί αφότου το Ηνωμένο Βασίλειο κατέστη συμβαλλόμενο
μέρος της σύμβασης15.
Δίκες που εκκρεμούν κατά την ημερομηνία αποχώρησης στα κράτη μέλη της
ΕΕ των 27
Όσον αφορά τα ζητήματα των δικών που θα εκκρεμούν κατά την ημερομηνία
αποχώρησης, βλ. την ανακοίνωση ετοιμότητας για το Brexit: Ως προς τις
δίκες που θα διεξάγονται ενώπιον των δικαστηρίων των κρατών μελών της
ΕΕ κατά την ημερομηνία αποχώρησης και στις οποίες θα συμμετέχει διάδικος
με κατοικία στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι διατάξεις του ενωσιακού δικαίου
σχετικά με την αναγνώριση και την εκτέλεση θα παύσουν να εφαρμόζονται
από την ημερομηνία αποχώρησης. Οι εν λόγω ειδικές διατάξεις εφαρμόζονται
μόνο σε διασυνοριακές υποθέσεις κατά την έννοια του κανονισμού, δηλαδή
σε υποθέσεις στις οποίες ζητείται η αναγνώριση ή η εκτέλεση απόφασης
διατροφής που προέρχεται από ένα κράτος μέλος σε άλλο κράτος μέλος. Απο
την ημερομηνία αποχώρησης και εφεξής, η απαίτηση αυτή δεν θα πληρούται
πλέον για τους διαδίκους με κατοικία ή συνήθη διαμονή στο Ηνωμένο
Βασίλειο. Ως εκ τούτου, θα εναπόκειται στα κράτη μέλη της ΕΕ των 27 να
αποφασίσουν τον τρόπο δικονομικής μεταχείρισης των εν λόγω υποθέσεων,
δηλαδή το αν οι δίκες θα συνεχιστούν βάσει του εθνικού δικονομικού δικαίου
ή αν οι δίκες θα διακοπούν και θα χρειαστεί επαναφορά τους από τους
αιτούντες βάσει του εθνικού δικονομικού δικαίου. Οι κανονισμοί δεν
προβλέπουν ενιαία λύση για τις σχετικές υποθέσεις.

14

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=131.
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Η αρχική ημερομηνία προσχώρησης που ανακοίνωσε το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν η 1η Απριλίου 2019,
αλλά το Ηνωμένο Βασίλειο έχει πλέον αναβάλει την προσχώρησή του για είτε την 13η Απριλίου είτε
την 23η Μαΐου 2019, ανάλογα με το σενάριο που θα πραγματωθεί — βλ. επίσης την υποσημείωση 3.
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4.

ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ
4.1.

Τι ισχύει ως προς τις διαδικασίες αφερεγγυότητας που αρχίζουν σε
κράτος μέλος της ΕΕ των 27;

Κύριες ή δευτερεύουσες διαδικασίες που αρχίζουν από την ημερομηνία
αποχώρησης και εφεξής στα κράτη μέλη της ΕΕ των 27
Από την ημερομηνία αποχώρησης και εφεξής, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα
μπορεί πλέον να αρχίσει διαδικασία βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2015/848.
Τα κράτη μέλη της ΕΕ των 27 θα εξακολουθήσουν να εφαρμόζουν τον
κανονισμό (ΕΕ) 2015/848, αντιμετωπίζοντας το Ηνωμένο Βασίλειο ως τρίτη
χώρα ως προς την οποία δεν εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΕ) 2015/848.
Κύριες ή δευτερεύουσες διαδικασίες που εκκρεμούν κατά την ημερομηνία
αποχώρησης σε κράτος μέλος της ΕΕ των 27
Η ενότητα 1 της ανακοίνωσης ετοιμότητας για το Brexit ισχύει και για τις
διαδικασίες αφερεγγυότητας.
Οι ενωσιακοί κανόνες για τη διεθνή δικαιοδοσία εξακολουθούν να
εφαρμόζονται. Αν πριν από την ημερομηνία αποχώρησης έχει αρχίσει κύρια
διαδικασία στο Ηνωμένο Βασίλειο και δευτερεύουσα διαδικασία σε κράτος
μέλος ή δευτερεύουσες διαδικασίες σε κράτη μέλη της ΕΕ των 27, τα
δικαστήρια του εν λόγω κράτους μέλους ή των εν λόγω κρατών μελών
διατηρούν διεθνή δικαιοδοσία σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/848 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, περί
των διαδικασιών αφερεγγυότητας16.
4.2.

Τι ισχύει στην περίπτωση διαδικασίας αφερεγγυότητας που άρχισε
στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν από την ημερομηνία αποχώρησης;

Η ενότητα 2 της ανακοίνωσης ετοιμότητας για το Brexit ισχύει και για τις
διαδικασίες αφερεγγυότητας:
Οι διαδικασίες αφερεγγυότητας που άρχισαν στο Ηνωμένο Βασίλειο και
εκκρεμούν κατά την ημερομηνία αποχώρησης δεν θα αναγνωρίζονται πλέον
από τα κράτη μέλη της ΕΕ των 27 βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2015/848 από
την ημερομηνία αποχώρησης και εφεξής.

16

ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 19.
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5.

ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ
5.1.

Τι ισχύει ως προς τις ειδικές ευρωπαϊκές διαδικασίες (διαδικασία
ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής17 ή ευρωπαϊκή διαδικασία
μικροδιαφορών18);

Οι ενότητες 1
και 2 της ανακοίνωσης ετοιμότητας για το Brexit ισχύουν
και για τις ειδικές ευρωπαϊκές διαδικασίες.
Διαδικασίες που κινούνται από την ημερομηνία αποχώρησης και εφεξής στα
κράτη μέλη της ΕΕ των 27
Όσον αφορά τις διαδικασίες σε βάρος καθού/εναγομένου με κατοικία/έδρα στο
Ηνωμένο Βασίλειο οι οποίες κινούνται κατά ή μετά την ημερομηνία
αποχώρησης σε κράτος μέλος της ΕΕ, οι ειδικές ενωσιακές διαδικασίες δεν θα
είναι πλέον διαθέσιμες.
Διαδικασίες που εκκρεμούν κατά την ημερομηνία αποχώρησης στα κράτη
μέλη της ΕΕ των 27
Η διαδικασία ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής και η ευρωπαϊκή διαδικασία
μικροδιαφορών αφορούν μόνο διασυνοριακές υποθέσεις κατά την έννοια των
σχετικών κανονισμών, δηλαδή υποθέσεις στις οποίες τουλάχιστον ένας από
τους διαδίκους έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του σε κράτος μέλος
άλλο από το κράτος μέλος του δικάζοντος δικαστηρίου19. Οι διαδικασίες που
θα διεξάγονται ενώπιον των δικαστηρίων των κρατών μελών της ΕΕ των 27
κατά την ημερομηνία αποχώρησης και στις οποίες θα συμμετέχει διάδικος με
κατοικία στο Ηνωμένο Βασίλειο θα παύσουν να διεξάγονται βάσει του
ενωσιακού δικαίου από την ημερομηνία αποχώρησης. Εναπόκειται σε κάθε
κράτος μέλος της ΕΕ των 27 να αποφασίσει αν, βάσει του εθνικού του
δικονομικού δικαίου,
— οι εκκρεμείς διαδικασίες συνεχίζονται· καμία διάταξη του ενωσιακού
δικαίου δεν αντιτίθεται σε μια τέτοια πρόβλεψη,
— οι εκκρεμείς διαδικασίες διακόπτονται, δηλαδή ο αιτών/ενάγων
υποχρεούται να τις επαναφέρει βάσει του εθνικού δικονομικού δικαίου.

17

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1896/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης
Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής (ΕΕ L 399 της
30.12.2006, σ. 1).

18

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 861/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης
Ιουλίου 2007, για τη θέσπιση ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών (ΕΕ L 199 της 31.7.2007, σ. 1).

19

Άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1896/2006 και άρθρο 3 παράγραφος 1 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 861/2007.
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5.2.

Υπάρχει εναλλακτική λύση όσον αφορά το ευεργέτημα πενίας στις
διασυνοριακές διαφορές από την ημερομηνία αποχώρησης και
εφεξής;

Από την ημερομηνία αποχώρησης και εφεξής, η οδηγία 2003/8/ΕΚ του
Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 2003, για βελτίωση της πρόσβασης στη
δικαιοσύνη επί διασυνοριακών διαφορών μέσω της θέσπισης στοιχειωδών
κοινών κανόνων σχετικά με το ευεργέτημα πενίας στις διαφορές αυτές20, δεν
θα εφαρμόζεται πλέον στα κράτη μέλη της ΕΕ των 27 έναντι του Ηνωμένου
Βασιλείου.
Εξάλλου, δεν υπάρχει καμία πράξη διεθνούς δικαίου που να πραγματεύεται
το εν λόγω ζήτημα. Από την ημερομηνία αποχώρησης και εφεξής, το
ευεργέτημα πενίας στις διασυνοριακές διαφορές θα διέπεται από το εθνικό
δίκαιο.
5.3.

Στον τομέα των δημόσιων εγγράφων, μπορεί να επιβληθεί εκ νέου
υποχρέωση επισημείωσης για τα έγγραφα του Ηνωμένου Βασιλείου
που εκδίδονται απο την ημερομηνία αποχώρησης και εφεξής;

Βλ. ενότητα 5 της ανακοίνωσης ετοιμότητας για το Brexit.
Από την ημερομηνία αποχώρησης και εφεξής, οι αρχές των κρατών μελών
της ΕΕ των 27 θα μπορούν να απαιτούν επισημείωση βάσει της σύμβασης της
Χάγης του 196121 και να εφαρμόζουν την εθνική τους νομοθεσία όσον αφορά
τη μετάφραση οποιουδήποτε δημόσιου εγγράφου που έχει εκδοθεί από τις
αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου και το οποίο τους προσκομίζεται από την
ημερομηνία αποχώρησης και εφεξής.
oOo

20

ΕΕ L 26 της 31.1.2003, σ. 41.
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https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=41.
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