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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Την 1η Φεβρουαρίου 2020, το Ηνωμένο Βασίλειο αποχώρησε από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και κατέστη «τρίτη χώρα»1. Η συμφωνία αποχώρησης2 προβλέπει μεταβατική
περίοδο που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2020. Μέχρι την ημερομηνία αυτή, το δίκαιο της
Ένωσης στο σύνολό του ισχύει ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο και εντός αυτού3.
Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο θα
διαπραγματευτούν συμφωνία για νέα εταιρική σχέση, η οποία θα προβλέπει μεταξύ
άλλων μια ζώνη ελεύθερων συναλλαγών. Ωστόσο, δεν είναι βέβαιο αν η συμφωνία αυτή
θα συναφθεί και θα αρχίσει να ισχύει στο τέλος της μεταβατικής περιόδου. Σε κάθε
περίπτωση, μια τέτοια συμφωνία θα δημιουργήσει σχέση η οποία, όσον αφορά τους
όρους πρόσβασης στην αγορά, θα είναι πολύ διαφορετική από τη συμμετοχή του
Ηνωμένου Βασιλείου στην εσωτερική αγορά4, στην τελωνειακή ένωση της ΕΕ και στον
χώρο ΦΠΑ και ειδικών φόρων κατανάλωσης.

1

Τρίτη χώρα είναι μια χώρα που δεν είναι κράτος μέλος της ΕΕ.

2

Συμφωνία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας
Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (ΕΕ L 29
της 31.1.2020, σ. 7) («συμφωνία αποχώρησης»).

3

Με την επιφύλαξη ορισμένων εξαιρέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 127 της συμφωνίας
αποχώρησης, καμία από τις οποίες δεν παρουσιάζει ενδιαφέρον στο πλαίσιο της παρούσας
ανακοίνωσης.

4

Ειδικότερα, μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών δεν προβλέπει αρχές της εσωτερικής αγοράς (στον
τομέα των αγαθών και των υπηρεσιών), όπως η αμοιβαία αναγνώριση, η «αρχή της χώρας
καταγωγής» και η εναρμόνιση. Επίσης, η συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών δεν καταργεί τις
τελωνειακές διατυπώσεις και τους τελωνειακούς ελέγχους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που
αφορούν την καταγωγή των εμπορευμάτων και τις εισροές τους, ούτε τις απαγορεύσεις και τους
περιορισμούς για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές.
2

Επιπλέον, μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, το Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι τρίτη
χώρα όσον αφορά την υλοποίηση και την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ στα κράτη μέλη
της ΕΕ.
Ως εκ τούτου, υπενθυμίζεται σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, και ειδικότερα στους
οικονομικούς φορείς, η νομική κατάσταση που θα ισχύει μετά τη λήξη της μεταβατικής
περιόδου.
Συμβουλές προς τους ενδιαφερομένους:
Για την αντιμετώπιση των συνεπειών που περιγράφονται στην παρούσα ανακοίνωση,
συνιστάται στους ενδιαφερομένους να αξιολογήσουν τις προηγούμενες και τις
μελλοντικές συμβατικές επιλογές τους απονομής διεθνούς δικαιοδοσίας στα δικαστήρια
του Ηνωμένου Βασιλείου.
Οι ενδιαφερόμενοι που προτίθενται να συνάψουν σύμβαση με φυσικό πρόσωπο ή
εταιρεία στο Ηνωμένο Βασίλειο ή να κινήσουν δίκη σε αστική ή εμπορική υπόθεση που
συνδέεται με το Ηνωμένο Βασίλειο ή να εκτελέσουν απόφαση σε τέτοια υπόθεση θα
πρέπει να ζητήσουν νομική συμβουλή.

Σημείωση:
Η παρούσα ανακοίνωση δεν πραγματεύεται:
-

ειδικά ζητήματα προστασίας του καταναλωτή πέραν εκείνων που σχετίζονται με το
εφαρμοστέο δίκαιο5· ή

-

το ενωσιακό εταιρικό δίκαιο.

Για τις πτυχές αυτές εκπονούνται ή έχουν ήδη δημοσιευθεί άλλες ανακοινώσεις6.
Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης και του
ιδιωτικού διεθνούς δικαίου θα ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες:
1.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
Το ενωσιακό ιδιωτικό διεθνές δίκαιο προβλέπει ενιαίους κανόνες για τη διεθνή
δικαιοδοσία σε επιμέρους τομείς του αστικού και εμπορικού δικαίου, μεταξύ των
οποίων το δίκαιο της αφερεγγυότητας και το οικογενειακό δίκαιο. Με την
επιφύλαξη ορισμένων εξαιρέσεων, οι εν λόγω ενιαίοι κανόνες εφαρμόζονται όταν ο
εναγόμενος έχει την κατοικία/έδρα ή τη συνήθη διαμονή του σε κράτος μέλος της
ΕΕ7.

5

Βλ. το σημείο 2 της παρούσας ανακοίνωσης σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο.

6

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/futurepartnership/preparing-end-transition-period_el

7

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
3

1.1.

Αγωγές που ασκήθηκαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου
Σύμφωνα με το άρθρο 67 παράγραφος 1 της συμφωνίας αποχώρησης, όσον
αφορά τις αγωγές που ασκήθηκαν8 πριν από τη λήξη της μεταβατικής
περιόδου, οι ενωσιακοί κανόνες για τη διεθνή δικαιοδοσία εξακολουθούν να
εφαρμόζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο και στα κράτη μέλη σε περιπτώσεις
στις οποίες εμπλέκεται το Ηνωμένο Βασίλειο9.
Το άρθρο 67 παράγραφος 1 της συμφωνίας αποχώρησης καλύπτει όλες τις
ενωσιακές νομικές πράξεις που θεσπίζουν κανόνες σχετικά με τις
συγκρούσεις δικαιοδοσίας, δηλαδή τον κανονισμό (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 υποθέσεις10 11, καθώς και τις ειδικότερες νομικές
πράξεις που θεσπίζουν ειδικούς κανόνες δικαιοδοσίας12.
Το άρθρο 67 παράγραφος 1 της συμφωνίας αποχώρησης ορίζει ότι οι
ενωσιακοί κανόνες για τη διεθνή δικαιοδοσία εφαρμόζονται επίσης «σε
σχέση με διαδικασίες ή ενέργειες που σχετίζονται με τέτοιου είδους αγωγές»,
ακόμη και αν οι εν λόγω σχετικές διαδικασίες ή ενέργειες κινήθηκαν μετά τη
λήξη της μεταβατικής περιόδου13. Η πρόβλεψη αυτή αφορά τις περιπτώσεις
στις οποίες αγωγές με το ίδιο αντικείμενο και την ίδια αιτία και μεταξύ των
ίδιων διαδίκων ασκούνται ενώπιον των δικαστηρίων κράτους μέλους και του
Ηνωμένου Βασιλείου («εκκρεμοδικία») πριν και μετά τη λήξη της
μεταβατικής περιόδου αντιστοίχως (ή αντιστρόφως). Στόχος είναι να
διασφαλιστεί ότι, στις περιπτώσεις αυτές, οι ενωσιακοί κανόνες σχετικά με
τις συγκρούσεις δικαιοδοσίας εξακολουθούν να τυγχάνουν εφαρμογής όταν
το δικαστήριο έχει επιληφθεί της υπόθεσης μετά τη λήξη της μεταβατικής
περιόδου σε κράτος μέλος της ΕΕ ή στο Ηνωμένο Βασίλειο.

απλούστευσης, ο όρος «κράτη μέλη της ΕΕ». Όσον αφορά τη Δανία, βλ. το άρθρο 69 παράγραφοι 2
και 3 της συμφωνίας αποχώρησης.
8

Στο μέτρο που αρμόζει, στον τίτλο VI του τρίτου μέρους της συμφωνίας αποχώρησης («Εν εξελίξει
δικαστική συνεργασία σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις») χρησιμοποιείται η ορολογία των
ενωσιακών νομικών πράξεων στον τομέα των αστικών και δικαστικών υποθέσεων. Για παράδειγμα,
ως προς την έννοια των «αγωγών που ασκήθηκαν», βλ. το άρθρο 66 παράγραφος 1 του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 1215/2012.

9

Η φράση «περιπτώσεις στις οποίες εμπλέκεται το Ηνωμένο Βασίλειο» αποτελεί διατύπωση που
αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι η συμφωνία αποχώρησης βασίζεται στην αμοιβαία εφαρμογή και
εφαρμόζεται μόνο στις σχέσεις ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου. Στις περιπτώσεις αυτές περιλαμβάνονται,
για παράδειγμα, οι δίκες στις οποίες εμπλέκεται, σύμφωνα με την πράξη, εναγόμενος που έχει την
κατοικία/έδρα του ή τη συνήθη διαμονή του στο Ηνωμένο Βασίλειο ή οφειλέτης που έχει το κέντρο
των κύριων συμφερόντων του στο Ηνωμένο Βασίλειο.

10

ΕΕ L 351 της 20.12.2012, σ. 1.

11

Πρβλ. το άρθρο 67 παράγραφος 1 στοιχείο α) της συμφωνίας αποχώρησης.

12

Πρβλ. το άρθρο 67 παράγραφος 1 στοιχεία β) έως δ) της συμφωνίας αποχώρησης.

13

Σύμφωνα με τα άρθρα 29, 30 και 31 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1215/2012, το άρθρο 19 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 και τα άρθρα 12 και 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 4/2009 του
Συμβουλίου.

4

1.2.

Αγωγές που ασκήθηκαν μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου
Για τις αγωγές που ασκήθηκαν μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, τα
δικαστήρια των κρατών μελών της ΕΕ θα καθορίζουν τη διεθνή δικαιοδοσία
τους:


στις υποθέσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των ενωσιακών
νομικών πράξεων στον τομέα των αστικών και εμπορικών υποθέσεων,
βάσει των εν λόγω ενωσιακών νομικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένου
εν προκειμένω του οικογενειακού δικαίου· Αν προβλέπεται από την
οικεία νομική πράξη14, τα δικαστήρια κράτους μέλους μπορούν να
εφαρμόζουν τους εθνικούς τους κανόνες περί διεθνούς δικαιοδοσίας.



στις υποθέσεις που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των ενωσιακών
νομικών πράξεων, η διεθνής δικαιοδοσία θα διέπεται από τους εθνικούς
κανόνες του κράτους μέλους του οποίου δικαστήριο έχει επιληφθεί της
υπόθεσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, διεθνείς συμβάσεις, ιδίως
συμβάσεις που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο της Συνδιάσκεψης της Χάγης
για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, θα αντικαταστήσουν το δίκαιο της ΕΕ στις
σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου, υπό την
προϋπόθεση ότι τόσο η ΕΕ / τα κράτη μέλη της ΕΕ όσο και το Ηνωμένο
Βασίλειο είναι συμβαλλόμενα μέρη της οικείας σύμβασης (στο εξής:
«σχετικές διεθνείς συμβάσεις»)15.

Όσον αφορά τις διαδικασίες ή ενέργειες που κινούνται ενώπιον δικαστηρίου
κράτους μέλους μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου και που σχετίζονται
με αγωγές που εκκρεμούν ενώπιον δικαστηρίου στο Ηνωμένο Βασίλειο το
οποίο έχει επιληφθεί μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, εφαρμοστέα
στα κράτη μέλη θα είναι τα άρθρα 33 και 34 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1215/2012.
2.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
Το ενωσιακό ιδιωτικό διεθνές δίκαιο θεσπίζει ενιαίους κανόνες στα κράτη μέλη της
ΕΕ για τις συγκρούσεις νόμων σε συμβατικές και εξωσυμβατικές ενοχές.
2.1.

Συμβατικές ενοχές
2.1.1.

Κανόνες σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο που είναι εφαρμοστέοι στο
Ηνωμένο Βασίλειο
Σύμφωνα με το άρθρο 66 στοιχείο α) της συμφωνίας αποχώρησης, ο
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 593/2008 για το εφαρμοστέο δίκαιο στις
συμβατικές ενοχές (Ρώμη Ι)16 είναι εφαρμοστέος στο Ηνωμένο

14

Βλ. π.χ. το άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1215/2012.

15

Συνήθως, οι εν λόγω συμβάσεις μεταφέρονται στο εθνικό δίκαιο κάθε κράτους που αποτελεί
συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης.

16

ΕΕ L 177 της 4.7.2008, σ. 6.
5

Βασίλειο ως προς συμβάσεις που συνάφθηκαν17 πριν από τη λήξη
της μεταβατικής περιόδου.
2.1.2.

Κανόνες σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο που είναι εφαρμοστέοι στην
ΕΕ
Το άρθρο 66 στοιχείο α) της συμφωνίας αποχώρησης δεν καθορίζει
τους κανόνες που είναι εφαρμοστέοι στην ΕΕ. Αντιθέτως, στην ΕΕ
εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 593/2008, ο οποίος προβλέπει
τον κανόνα της οικουμενικής εφαρμογής18.
Παράδειγμα: Το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 593/2008
διασφαλίζει ότι, ανεξάρτητα από το δίκαιο που έχουν επιλέξει τα
μέρη ή από το δίκαιο που είναι εφαρμοστέο ελλείψει επιλογής, οι
καταναλωτές που έχουν τη συνήθη διαμονή τους σε κράτος μέλος
της ΕΕ απολαμβάνουν την προστασία που τους εξασφαλίζουν οι
αναγκαστικού δικαίου διατάξεις του δικαίου του κράτους της
συνήθους διαμονής τους, όταν έμποροι τρίτων χωρών κατευθύνουν
τις δραστηριότητές τους στο εν λόγω κράτος, ανεξάρτητα από το αν
οι έμποροι αυτοί είναι εγκατεστημένοι στην ΕΕ ή σε τρίτη χώρα.

2.2.

Εξωσυμβατικές ενοχές
2.2.1.

Κανόνες σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο που είναι εφαρμοστέοι στο
Ηνωμένο Βασίλειο
Σύμφωνα με το άρθρο 66 στοιχείο β) της συμφωνίας αποχώρησης, ο
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 864/2007 για το εφαρμοστέο δίκαιο στις
εξωσυμβατικές ενοχές (Ρώμη ΙΙ)19 είναι εφαρμοστέος στο Ηνωμένο
Βασίλειο ως προς ζημιογόνα γεγονότα, εάν τα εν λόγω γεγονότα
επήλθαν πριν20 από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου.

2.2.2.

Κανόνες σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο που είναι εφαρμοστέοι στην
ΕΕ
Το άρθρο 66 στοιχείο β) της συμφωνίας αποχώρησης δεν καθορίζει
τους κανόνες που είναι εφαρμοστέοι στην ΕΕ. Αντιθέτως, στην ΕΕ

17

Στο μέτρο που αρμόζει, στον τίτλο VI του τρίτου μέρους της συμφωνίας αποχώρησης («Εν εξελίξει
δικαστική συνεργασία σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις») χρησιμοποιείται η ορολογία των
ενωσιακών νομικών πράξεων στον τομέα των αστικών και δικαστικών υποθέσεων. Για παράδειγμα,
ως προς την έννοια των «συμβάσεων που συνάφθηκαν», βλ. το άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
593/2008.

18

Άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 593/2008. Οικουμενική εφαρμογή σημαίνει ότι ο κανονισμός
εφαρμόζεται ακόμη και όταν η εφαρμογή του οδηγεί στην εφαρμογή του δικαίου τρίτης χώρας.

19

ΕΕ L 199 της 31.7.2007, σ. 40.

20

Στο μέτρο που αρμόζει, στον τίτλο VI του τρίτου μέρους της συμφωνίας αποχώρησης («Εν εξελίξει
δικαστική συνεργασία σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις») χρησιμοποιείται η ορολογία των
ενωσιακών νομικών πράξεων στον τομέα των αστικών και δικαστικών υποθέσεων. Για παράδειγμα,
ως προς την έννοια των «ζημιογόνων γεγονότων», βλ. το άρθρο 31 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
864/2007.

6

εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 864/2007, ο οποίος προβλέπει
τον κανόνα της οικουμενικής εφαρμογής21.
3.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Το ενωσιακό ιδιωτικό διεθνές δίκαιο προβλέπει κανόνες για τη διευκόλυνση της
αναγνώρισης και της εκτέλεσης στα κράτη μέλη των δικαστικών αποφάσεων που
εκδίδονται από τα άλλα κράτη μέλη.
3.1.

Αγωγές που ασκήθηκαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου
Σύμφωνα με το άρθρο 67 παράγραφος 2 της συμφωνίας αποχώρησης,
ισχύουν τα ακόλουθα:


Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1215/2012 είναι εφαρμοστέος στην
αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων οι οποίες εκδόθηκαν σε σχέση με
αγωγές που ασκήθηκαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου και
σε δημόσια έγγραφα που συντάχθηκαν ή καταχωρίστηκαν επισήμως,
καθώς και σε δικαστικούς συμβιβασμούς που εγκρίθηκαν ή
συνήφθησαν22 πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου.



Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 (Βρυξέλλες ΙΙα)23 είναι
εφαρμοστέος στην αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων οι οποίες
εκδόθηκαν σε σχέση με αγωγές που ασκήθηκαν πριν από τη λήξη της
μεταβατικής περιόδου και σε έγγραφα που συντάχθηκαν ή
καταχωρίστηκαν επισήμως ως δημόσια έγγραφα, καθώς και σε συμφωνίες
που συνήφθησαν24 πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου.
Παράδειγμα: Βρετανική απόφαση διαζυγίου σε υπόθεση στην οποία η
αγωγή ασκήθηκε πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα
αναγνωριστεί στην ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 2201/2003, ακόμη και αν η απόφαση εκδοθεί μετά την ημερομηνία
αυτή.

21

Άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 864/2007.

22

Στο μέτρο που αρμόζει, στον τίτλο VI του τρίτου μέρους της συμφωνίας αποχώρησης («Εν εξελίξει
δικαστική συνεργασία σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις») χρησιμοποιείται η ορολογία των
ενωσιακών νομικών πράξεων στον τομέα των αστικών και δικαστικών υποθέσεων. Για παράδειγμα,
ως προς τις έννοιες των «αγωγών που ασκήθηκαν», των «δημόσιων εγγράφων που συντάχθηκαν ή
καταχωρίστηκαν επισήμως» και των «δικαστικών συμβιβασμών που εγκρίθηκαν ή συνήφθησαν», βλ.
το άρθρο 66 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1215/2012.

23

Κανονισμός (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
μέριμνας (ΕΕ L 338 της 23.12.2003, σ. 1).

24

Στο μέτρο που αρμόζει, στον τίτλο VI του τρίτου μέρους της συμφωνίας αποχώρησης («Εν εξελίξει
δικαστική συνεργασία σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις») χρησιμοποιείται η ορολογία των
ενωσιακών νομικών πράξεων στον τομέα των αστικών και δικαστικών υποθέσεων. Για παράδειγμα,
ως προς τις έννοιες των «αγωγών που ασκήθηκαν», των «εγγράφων που συντάχθηκαν ή
καταχωρίστηκαν επισήμως ως δημόσια έγγραφα» και των «συμφωνιών που συνήφθησαν», βλ. το
άρθρο 64 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/2003.
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Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 4/2009 (κανονισμός για τις υποχρεώσεις
διατροφής)25 είναι εφαρμοστέος στην αναγνώριση και εκτέλεση
αποφάσεων οι οποίες εκδόθηκαν σε σχέση με αγωγές που ασκήθηκαν
πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου και σε δικαστικούς
συμβιβασμούς που εγκρίθηκαν ή συνήφθησαν και σε δημόσια έγγραφα
που συντάχθηκαν26 πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου.



Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 805/2004 (ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος για
μη αμφισβητούμενες αξιώσεις)27 είναι εφαρμοστέος σε αποφάσεις οι
οποίες εκδόθηκαν σε σχέση με αγωγές που ασκήθηκαν πριν από τη λήξη
της μεταβατικής περιόδου, καθώς και σε δικαστικούς συμβιβασμούς που
εγκρίθηκαν ή συνήφθησαν και σε δημόσια έγγραφα που συντάχθηκαν
πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, υπό την προϋπόθεση ότι η
αίτηση πιστοποίησης ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου υποβλήθηκε πριν
από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου.

Το άρθρο 67 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως γ) της συμφωνίας αποχώρησης
αναφέρεται στην «άσκηση της αγωγής» σε σχέση με την πράξη προς
εκτέλεση. Επομένως, η διάταξη αυτή καλύπτει επίσης τις περιπτώσεις στις
οποίες:


έχει ασκηθεί αγωγή στο Ηνωμένο Βασίλειο ή σε κράτος μέλος της ΕΕ,
αλλά η απόφαση εκδίδεται μόνο μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου·



έχει εκδοθεί απόφαση δικαστηρίου του Ηνωμένου Βασιλείου ή κράτους
μέλους της ΕΕ πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, αλλά δεν έχει
εκτελεστεί σε κράτος μέλος της ΕΕ ή στο Ηνωμένο Βασίλειο, αντίστοιχα,
πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου· και



απόφαση δικαστηρίου του Ηνωμένου Βασιλείου ή κράτους μέλους της
ΕΕ έχει κηρυχθεί εκτελεστή σε κράτος μέλος της ΕΕ ή στο Ηνωμένο
Βασίλειο, αντίστοιχα, πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, αλλά
δεν έχει εκτελεστεί σε κράτος μέλος της ΕΕ ή στο Ηνωμένο Βασίλειο,
αντίστοιχα, πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, δανειστές που έλκουν δικαιώματα από τις οικείες
αποφάσεις ενδέχεται να επιδιώξουν την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων
προγενέστερων της έναρξης της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
25

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 (ΕΕ L 7 της 10.1.2009, σ. 1).

26

Στο μέτρο που αρμόζει, στον τίτλο VI του τρίτου μέρους της συμφωνίας αποχώρησης («Εν εξελίξει
δικαστική συνεργασία σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις») χρησιμοποιείται η ορολογία των
ενωσιακών νομικών πράξεων στον τομέα των αστικών και δικαστικών υποθέσεων. Για παράδειγμα,
ως προς τις έννοιες των «αγωγών που ασκήθηκαν», των «δημόσιων εγγράφων που συντάχθηκαν» και
των «δικαστικών συμβιβασμών που εγκρίθηκαν ή συνήφθησαν», βλ. το άρθρο 75 παράγραφος 1 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 4/2009.

27

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 805/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης
Απριλίου 2004, για τη θέσπιση ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου για μη αμφισβητούμενες αξιώσεις
(ΕΕ L 143 της 30.4.2004, σ. 15).
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1215/2012, ο οποίος εφαρμόζεται από τις 10 Ιανουαρίου 2015 και του οποίου
προηγήθηκε ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 44/2001 (Βρυξέλλες Ι), αλλά και η
σύμβαση των Βρυξελλών του 1968. Κάθε διάδοχος πράξη περιλαμβάνει
διάταξη που καθορίζει το χρονικό πεδίο εφαρμογής της28. Η αναφορά στις
νομικές πράξεις στο άρθρο 67 παράγραφος 2 της συμφωνίας αποχώρησης
περιλαμβάνει την αναφορά, που περιέχεται στις εν λόγω νομικές πράξεις, στις
νομικές πράξεις τις οποίες αυτές διαδέχθηκαν.
3.2.

Αγωγές που ασκήθηκαν μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου
Οι ενωσιακοί κανόνες για την εκτέλεση δεν θα εφαρμόζονται στις δικαστικές
αποφάσεις οι οποίες εκδόθηκαν σε σχέση με αγωγές που ασκήθηκαν μετά τη
λήξη της μεταβατικής περιόδου.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, εφαρμοστέες θα είναι σχετικές διεθνείς συμβάσεις
(βλ. ανωτέρω).
Παράδειγμα 1:
Όσον αφορά τις αγωγές διαζυγίου που θα έχουν ασκηθεί σε κράτος μέλος
της ΕΕ μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, η σύμβαση της Χάγης του
1970 για την αναγνώριση αποφάσεων διαζυγίου και δικαστικού χωρισμού29
ρυθμίζει το ζήτημα στο διεθνές επίπεδο. Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι
συμβαλλόμενο μέρος στην εν λόγω σύμβαση, αλλά επί του παρόντος μόνο 12
κράτη μέλη της ΕΕ είναι συμβαλλόμενα μέρη30.
Παράδειγμα 2:
Όσον αφορά τις αγωγές διατροφής παιδιού που θα έχουν ασκηθεί σε κράτος
μέλος της ΕΕ μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, η σύμβαση της Χάγης
του 2007 για την είσπραξη, σε διεθνές επίπεδο, απαιτήσεων διατροφής
παιδιών και άλλων μορφών οικογενειακής διατροφής31 ρυθμίζει το ζήτημα
στο διεθνές επίπεδο. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει εκφράσει την πρόθεσή του
να υπογράψει και να κυρώσει την εν λόγω σύμβαση. Η σύμβαση θα
εφαρμόζεται μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου ως προς τις
αιτήσεις και τα αιτήματα που θα έχουν υποβληθεί αφότου το Ηνωμένο
Βασίλειο θα έχει καταστεί αυτοτελώς συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης32.
Αν δεν είναι εφαρμοστέα διεθνής σύμβαση, η αναγνώριση και η εκτέλεση
των βρετανικών αποφάσεων θα διέπονται από την εθνική νομοθεσία του
κράτους στο οποίο ζητείται η αναγνώριση/εκτέλεση.

28

Για παράδειγμα, το άρθρο 66 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1215/2012 αναφέρεται στην
εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 44/2001· και το άρθρο 66 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 44/2001
αναφέρεται στη σύμβαση των Βρυξελλών.

29

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=80

30

Βλ.
πίνακα
συμβαλλομένων
μερών
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=80

31

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=131

32

Άρθρο 56 παράγραφος 1 της σύμβασης.
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στη

διεύθυνση

3.3.

Πτυχές που αφορούν τις συμφωνίες παρέκτασης της δικαιοδοσίας
Οι ενότητες 3.1 και 3.2 της παρούσας ανακοίνωσης ισχύουν επίσης ως προς
την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων που έχουν εκδοθεί από δικαστήριο
του Ηνωμένου Βασιλείου το οποίο έχει επιλεγεί με συμφωνία παρέκτασης
της δικαιοδοσίας. Αυτό σημαίνει ότι αγωγές που θα ασκούνται, βάσει
συμφωνίας παρέκτασης της δικαιοδοσίας, ενώπιον βρετανικού δικαστηρίου
μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου δεν θα επωφελούνται πλέον από τους
ενωσιακούς κανόνες για την αναγνώριση και την εκτέλεση στα κράτη μέλη
της ΕΕ.
Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει εκφράσει την πρόθεσή του να προσχωρήσει
αυτοτελώς στη σύμβαση της Χάγης του 2005 για τις συμφωνίες παρέκτασης
της δικαιοδοσίας33 μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου. Η σύμβαση θα
εφαρμόζεται μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου στις συμφωνίες
παρέκτασης αποκλειστικής δικαιοδοσίας οι οποίες θα έχουν συναφθεί μετά
την έναρξη ισχύος της σύμβασης στο Ηνωμένο Βασίλειο ως αυτοτελώς
συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης34.

4.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
Το ενωσιακό δίκαιο για τη δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις προβλέπει
διάφορες ειδικές διαδικασίες, όπως τη διαδικασία της ευρωπαϊκής διαταγής
πληρωμής35 και την ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών36.
Το άρθρο 67 παράγραφος 3 της συμφωνίας αποχώρησης καθορίζει, για τις σχετικές
ευρωπαϊκές διαδικασίες, τον χρόνο που θεωρείται ως ο χρόνος κίνησης καθεμίας
από τις εν λόγω διαδικασίες, λαμβάνοντας υπόψη τα διαδικαστικά βήματα που
περιλαμβάνει η κάθε διαδικασία37. Για παράδειγμα:
-

σύμφωνα με το άρθρο 67 παράγραφος 3 στοιχείο δ) της συμφωνίας
αποχώρησης, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1896/2006 για την ευρωπαϊκή διαταγή
πληρωμής είναι εφαρμοστέος σε ευρωπαϊκές διαταγές πληρωμής για τις
οποίες η σχετική αίτηση υποβλήθηκε πριν από τη λήξη της μεταβατικής
περιόδου·

-

σύμφωνα με το άρθρο 67 παράγραφος 3 στοιχείο ε) της συμφωνίας
αποχώρησης, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 861/2007 για την ευρωπαϊκή

33

Η εν λόγω σύμβαση έχει υπογραφεί και εγκριθεί μόνο από την ΕΕ, δηλαδή το Ηνωμένο Βασίλειο
δεσμευόταν από την εν λόγω σύμβαση μέσω της ιδιότητάς του ως κράτους μέλους της ΕΕ.

34

Άρθρο 16 παράγραφος 1 της σύμβασης.

35

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).

36

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).

37

Όσον αφορά τις διαδικασίες αφερεγγυότητας, βλ. την ενότητα 6 της παρούσας ανακοίνωσης.
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διαδικασία μικροδιαφορών είναι εφαρμοστέος σε διαδικασίες μικροδιαφορών
για τις οποίες η σχετική αγωγή υποβλήθηκε πριν από τη λήξη της
μεταβατικής περιόδου.
5.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
Το ενωσιακό δίκαιο για τη δικαστική συνεργασία σε αστικές και εμπορικές
υποθέσεις προβλέπει διαδικασίες για τη διευκόλυνση της εν λόγω δικαστικής
συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών.
Σύμφωνα με το άρθρο 68 της συμφωνίας αποχώρησης, πριν από τη λήξη της
μεταβατικής περιόδου:
-

ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1393/2007 για την επίδοση ή κοινοποίηση
πράξεων38 είναι εφαρμοστέος σε δικαστικές και εξώδικες πράξεις οι οποίες
παρελήφθησαν39, για σκοπούς επίδοσης ή κοινοποίησης, πριν από τη λήξη
της μεταβατικής περιόδου·
Αυτό σημαίνει ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1393/2007 δεν θα εφαρμόζεται
πλέον σε επιδόσεις ή κοινοποιήσεις πράξεων που θα έχουν κινηθεί μετά τη
λήξη της μεταβατικής περιόδου σε σχέση με εκκρεμή διαδικασία
αναγνώρισης και εκτέλεσης απόφασης βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1215/2012.

-

ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 για τη διεξαγωγή αποδείξεων 40 είναι
εφαρμοστέος σε παραγγελίες που παρελήφθησαν41 πριν από τη λήξη της
μεταβατικής περιόδου·

-

η απόφαση 2001/470/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη δημιουργία ενός
ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου για αστικές και εμπορικές υποθέσεις 42 είναι
εφαρμοστέα σε αιτήσεις δικαστικής συνεργασίας που απεστάλησαν από τον

38

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1393/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης
Νοεμβρίου 2007, περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων
πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις («επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων») (ΕΕ L 324 της
10.12.2007, σ. 79).

39

Παρελήφθησαν από την υπηρεσία παραλαβής, κεντρική αρχή του κράτους στο οποίο πρέπει να
πραγματοποιηθεί η επίδοση ή κοινοποίηση, ή διπλωματικούς ή προξενικούς υπαλλήλους,
ταχυδρομικές υπηρεσίες ή δικαστικούς λειτουργούς, υπαλλήλους ή άλλα αρμόδια πρόσωπα του
κράτους παραλαβής.

40

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συμβουλίου, της 28ης Μαΐου 2001, για τη συνεργασία μεταξύ
των δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εμπορικές
υποθέσεις (ΕΕ L 174 της 27.6.2001, σ. 1).

41

Παρελήφθησαν από δικαστήριο εκτέλεσης, κεντρικό όργανο του κράτους στο οποίο ζητείται η
διεξαγωγή αποδείξεων ή κεντρικό όργανο ή αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος
1 του εν λόγω κανονισμού.

42

Βλ. το άρθρο 8 της απόφασης 2001/470/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Μαΐου 2001, σχετικά με τη
δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου για αστικές και εμπορικές υποθέσεις (ΕΕ L 174 της
27.6.2001, σ. 25).
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αιτούντα αρμόδιο επαφής και παρελήφθησαν πριν από τη λήξη της
μεταβατικής περιόδου.
Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, τα κράτη μέλη της ΕΕ δεν θα μπορούν
πλέον να δρομολογούν νέες διαδικασίες δικαστικής συνεργασίας στις οποίες
συμμετέχει το Ηνωμένο Βασίλειο στη βάση του ενωσιακού δικαίου. Αντιθέτως, οι
εν λόγω διαδικασίες θα πρέπει να δρομολογούνται σύμφωνα με την εθνική
νομοθεσία για τη δικαστική συνεργασία με τρίτες χώρες. Σε ορισμένες περιπτώσεις,
εφαρμοστέες θα είναι σχετικές διεθνείς συμβάσεις (βλ. ανωτέρω), υπό την
προϋπόθεση ότι τόσο η ΕΕ / τα κράτη μέλη της ΕΕ όσο και το Ηνωμένο Βασίλειο
είναι συμβαλλόμενα μέρη της οικείας σύμβασης43.
6.

ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ
6.1.

Κύριες διαδικασίες που άρχισαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής
περιόδου
Σύμφωνα με το άρθρο 67 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της συμφωνίας
αποχώρησης, ο κανονισμός (ΕΕ) 2015/848 (κανονισμός περί
αφερεγγυότητας)44 είναι εφαρμοστέος σε διαδικασίες αφερεγγυότητας, καθώς
και σε αγωγές που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 του εν λόγω
κανονισμού, υπό την προϋπόθεση ότι η κύρια διαδικασία άρχισε 45 πριν από
τη λήξη της μεταβατικής περιόδου46. Αν, πριν από τη λήξη της μεταβατικής
περιόδου, έχει αρχίσει κύρια διαδικασία στο Ηνωμένο Βασίλειο και
δευτερεύουσα διαδικασία σε κράτος μέλος ή δευτερεύουσες διαδικασίες σε
κράτη μέλη της ΕΕ, τα δικαστήρια του εν λόγω κράτους μέλους ή των εν
λόγω κρατών μελών διατηρούν διεθνή δικαιοδοσία σύμφωνα με τον
κανονισμό (ΕΕ) 2015/848. Ο κανονισμός εφαρμόζεται επίσης σε αποφάσεις,
πτωχευτικούς συμβιβασμούς ή προσωρινά μέτρα που εκδόθηκαν στο πλαίσιο
τέτοιων διαδικασιών. Επομένως, οι εν λόγω αποφάσεις, πτωχευτικοί
συμβιβασμοί ή μέτρα αναγνωρίζονται αμοιβαία μεταξύ της ΕΕ και του
Ηνωμένου Βασιλείου χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις και, εν ανάγκη,
εκτελούνται σύμφωνα με τα άρθρα 39 έως 44 και 47 έως 57 του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 1215/2012.

43

Για παράδειγμα, στις υποθέσεις διεθνούς απαγωγής παιδιού, η αίτηση της αιτούσας κεντρικής αρχής
θα μπορεί να εξεταστεί από την κεντρική αρχή στην οποία απευθύνεται η αίτηση όχι βάσει του
ενωσιακού δικαίου, αλλά βάσει της σύμβασης της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς
απαγωγής παιδιών.

44

Κανονισμός (EE) 2015/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου
2015, περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας (ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 19).

45

Στο μέτρο που αρμόζει, στον τίτλο VI του τρίτου μέρους της συμφωνίας αποχώρησης («Εν εξελίξει
δικαστική συνεργασία σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις») χρησιμοποιείται η ορολογία των
ενωσιακών νομικών πράξεων στον τομέα των αστικών και δικαστικών υποθέσεων. Για παράδειγμα,
ως προς την έννοια των «διαδικασιών που άρχισαν», βλ. το άρθρο 84 παράγραφος 1 του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 2015/848.

46

Στόχος είναι να διατηρηθούν η κύρια διαδικασία, οι δευτερεύουσες διαδικασίες και οι αγωγές του
άρθρου 6 παράγραφος 1 του κανονισμού ως ένα ενιαίο σύνολο.
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6.2.

Κύριες διαδικασίες που άρχισαν μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου
Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα
μπορεί πλέον να αρχίσει διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του κανονισμού
(ΕΕ) 2015/848.
Τα κράτη μέλη της ΕΕ θα εφαρμόζουν τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/848
αντιμετωπίζοντας το Ηνωμένο Βασίλειο ως τρίτη χώρα ως προς την οποία ο
κανονισμός δεν εφαρμόζεται.
Οι διαδικασίες αφερεγγυότητας που θα αρχίζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά
τη λήξη της μεταβατικής περιόδου δεν θα αναγνωρίζονται πλέον από τα
κράτη μέλη της ΕΕ βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2015/848.

7.

ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ
7.1.

Δημόσια έγγραφα
Η συμφωνία αποχώρησης δεν περιλαμβάνει ειδική ρύθμιση για τον
κανονισμό (ΕΕ) 2016/1191 για τα δημόσια έγγραφα47.
Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/1191 καταργεί για ορισμένα δημόσια έγγραφα (για
παράδειγμα, τις ληξιαρχικές πράξεις γέννησης) την επικύρωση και την
απαίτηση επισημείωσης μεταξύ των κρατών μελών και απλουστεύει άλλες
διατυπώσεις. Η εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού δεν εξαρτάται από την
ημερομηνία έκδοσης του δημόσιου εγγράφου από αρχή κράτους μέλους,
αλλά από την ημερομηνία υποβολής του δημόσιου εγγράφου στις αρχές
άλλου κράτους μέλους. Επομένως, ο κανονισμός δεν θα εφαρμόζεται πλέον
ως προς δημόσια έγγραφα που θα έχουν εκδοθεί από τις αρχές του Ηνωμένου
Βασιλείου και τα οποία θα υποβάλλονται στις αρχές κράτους μέλους της ΕΕ
μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, ανεξάρτητα από την ημερομηνία
έκδοσης και τη διάρκεια ισχύος του εκάστοτε δημόσιου εγγράφου.
Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, εφαρμοστέα μεταξύ των κρατών
μελών της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου θα είναι η σύμβαση της Χάγης
του 1961 που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών
δημόσιων εγγράφων («σύμβαση για την επισημείωση»)48.

7.2.

Ευεργέτημα πενίας
Σύμφωνα με το άρθρο 69 παράγραφος 1 στοιχείο α) της συμφωνίας
αποχώρησης, η οδηγία 2003/8/ΕΚ του Συμβουλίου για τη θέσπιση
στοιχειωδών κοινών κανόνων σχετικά με το ευεργέτημα πενίας στις

47

Κανονισμός (EE) 2016/1191 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Ιουλίου
2016, για την προώθηση της ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών μέσω της απλούστευσης των
απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημόσιων εγγράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 (ΕΕ L 200 της 26.7.2016, σ. 1).

48

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=41. Όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και το
Ηνωμένο Βασίλειο αυτοτελώς αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη της εν λόγω σύμβασης.
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διασυνοριακές διαφορές49 είναι εφαρμοστέα σε αιτήσεις παροχής
ευεργετήματος πενίας που παρελήφθησαν από την παραλαμβάνουσα αρχή
πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου.
Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, η οδηγία 2003/8/ΕΚ δεν θα
εφαρμόζεται πλέον μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και του Ηνωμένου
Βασιλείου.
Εξάλλου, δεν υπάρχει καμία πράξη διεθνούς δικαίου που να πραγματεύεται
τα ίδια ζητήματα που πραγματεύεται η εν λόγω οδηγία50. Επομένως, μετά τη
λήξη της μεταβατικής περιόδου, το ευεργέτημα πενίας στις διασυνοριακές
διαφορές θα διέπεται από το εθνικό δίκαιο των κρατών μελών της ΕΕ.
7.3.

Διαμεσολάβηση
Σύμφωνα με το άρθρο 69 παράγραφος 1 στοιχείο β) της συμφωνίας
αποχώρησης, η οδηγία 2008/52/ΕΚ για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε
αστικές και εμπορικές υποθέσεις51 είναι εφαρμοστέα σε περιπτώσεις στις
οποίες, πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, τα μέρη της διαφοράς
συμφώνησαν να προσφύγουν σε διαδικασία διαμεσολάβησης, αφότου είχε
ανακύψει η διαφορά, διατάχθηκε η διαμεσολάβηση από το δικαστήριο ή το
δικαστήριο κάλεσε τα μέρη να προσφύγουν σε διαδικασία διαμεσολάβησης.

7.4.

Διαδικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης
Η Επιτροπή παρέχει πληροφόρηση για τα εθνικά δικαστικά συστήματα μέσω
της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης52.
Δεδομένου ότι εκκρεμείς διαδικασίες και αγωγές που θα έχουν ασκηθεί πριν
από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα εξακολουθήσουν να διέπονται από
το ενωσιακό δίκαιο, η διαδικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής
δικαιοσύνης θα διατηρήσει τις πληροφορίες σχετικά με το Ηνωμένο
Βασίλειο, συμπεριλαμβανομένων των δυναμικών εντύπων και των
ενημερωτικών δελτίων για το Ηνωμένο Βασίλειο, έως το τέλος του 202253.

Η διαδικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και ο ιστότοπος της
Επιτροπής για την αστική δικαιοσύνη παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τον τομέα της
αστικής δικαιοσύνης. Οι σχετικές σελίδες θα επικαιροποιούνται με περαιτέρω
πληροφορίες όποτε συντρέχει ανάγκη.

49

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 αυτές (ΕΕ L 26 της 31.1.2003, σ. 41).

50

Η ευρωπαϊκή συμφωνία του 1977 για τη διαβίβαση των αιτήσεων δικαστικής αρωγής πραγματεύεται
ορισμένα συναφή ζητήματα. https://rm.coe.int/1680077322. Όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και το
Ηνωμένο Βασίλειο αυτοτελώς αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη της εν λόγω συμφωνίας.

51

ΕΕ L 136 της 24.5.2008, σ. 3.

52

https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=el

53

Οι πληροφορίες διατηρούνται κατόπιν συνεννόησης με το Ηνωμένο Βασίλειο.
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