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Ο Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1215/2012 - Αναδιατύ"ωση του Κανονισµού 44/2001 (Βρυξέλλες Ι)
Στις 20.12.2012 δηµοσιεύθηκε στην Είσηµη Εφηµερίδα της Ευρωαϊκής Ένωσης ο Κανονισµός (ΕΕ)
αριθ. 1215/2012 του Ευρωαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 12ης ∆εκεµβρίου 2012 για
τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αοφάσεων σε αστικές και εµορικές
υοθέσεις.
Η αναδιατύωση του Κανονισµού 44/2001 (Βρυξέλλες Ι) δια του Κανονισµού 1215/2012
συνεάγεται σηµαντικές αλλαγές στο Ευρωαϊκό ∆ικονοµικό ∆ίκαιο. Ο Κανονισµός 1215/2012, µε
την ειφύλαξη του άρθρου 66, καταργεί, µε την έναρξη ισχύος του την 10.01.2015, τον Κανονισµό
44/2001, γνωστό και ως Βρυξέλλες Ι (άρθρο 80).
Κεντρικός νεωτερισµός του Κανονισµού 1215/2012 είναι η κατάργηση του «exequatur», δηλαδή της
διαδικασίας κήρυξης εκτελεστότητας των κοινοτικών δικαστικών αοφάσεων. Ειδικότερα, σύµφωνα
µε το άρθρο 39, αό την 10.01.2015, αόφαση η οοία έχει εκδοθεί σε ένα κράτος µέλος και είναι
εκτελεστή σε αυτό, όχι αλώς αναγνωρίζεται, αλλά είναι οµοίως εκτελεστή στα υόλοια κράτη µέλη,
χωρίς να ααιτείται κήρυξη εκτελεστότητας. Το ίδιο ισχύει, καταρχήν, τόσο για τα δηµόσια έγγραφα,
όσο και για τον δικαστικό συµβιβασµό. Κάθε αόφαση ου έχει εκδοθεί σε ένα κράτος µέλος και
είναι εκτελεστή στο κράτος µέλος αναγνώρισης ή εκτέλεσης, εκτελείται σε αυτό υό τους ίδιους όρους,
ου ισχύουν και για την εκτέλεση των αοφάσεων, ου εκδίδονται στο κράτος µέλος αναγνώρισης ή
εκτέλεσης. Αξίζει να σηµειωθεί ότι, αρόλο ου η µετάφραση του εκτελεστού τίτλου δεν είναι
υοχρεωτική, θεωρούµε σκόιµο να γίνεται, καθόσον ο οφειλέτης δύναται να αξιώσει τη µετάφραση
του τίτλου. Σε αυτή την ερίτωση, δεν µορούν να ληφθούν µέτρα εκτέλεσης της αόφασης, εκτός
αό ασφαλιστικά µέτρα, έως ότου η µετάφραση ειδοθεί στον καθ’ ου (άρθρο 43 αρ. 2).
Εισηµαίνεται ότι µε την εκτελεστή αλλοδαή αόφαση αρέχεται η εξουσία να ζητηθεί και λήψη
ασφαλιστικών µέτρων (άρθρο 40). Συµερασµατικά, µε τις ως άνω ρυθµίσεις καταργείται ένα
σηµαντικό εµόδιο στη διασυνοριακή ειβολή των αξιώσεων εντός της Ε.Ε. µε ταυτόχρονη
εξοικονόµηση χρόνου και χρήµατος.
Πάντως, ο καθ΄ου η εκτέλεση οφειλέτης έχει τη δυνατότητα να εµοδίσει, µε αίτησή του, την
αναγνώριση και εκτέλεση δια της νέας διαδικασίας «Άρνησης αναγνώρισης και εκτέλεσης» (άρθρα 45
ε.) και για τους λόγους, ου εριοριστικά αναφέρονται στις ως άνω διατάξεις.
Όσον αφορά στη διεθνή δικαιοδοσία, το νέο άρθρο 21 αρ. 2 του Κανονισµού, συµληρώνοντας το
άρθρο 19 του Κανονισµού 44/2001, εεκτείνει τη διεθνή δικαιοδοσία και εί διαδίκων, ου έχουν την
κατοικία τους σε τρίτα κράτη. Συγκεκριµένα, ορίζει ότι ο εργοδότης, ο οοίος δεν έχει την κατοικία
του σε κράτος µέλος, ενάγεται ενώιον δικαστηρίου κράτους µέλους, στο οοίο ο εργαζόµενος
συνήθως τελεί την εργασία του ή, σε αουσία τέτοιου, ενώιον των δικαστηρίων του τόου στον

1

οοίο είναι ή ήταν εγκατεστηµένη η ειχείρηση, ου τον ροσέλαβε. Είσης, το άρθρο 25 σχετικά µε
την αρέκταση διεθνούς δικαιοδοσίας, τροοοιώντας το άρθρο 23 του Κανονισµού 44/2001, το
οοίο ααιτούσε ένα τουλάχιστον αό τα µέρη να έχει την κατοικία του στο έδαφος κράτους µέλους,
ορίζει λέον ότι, αν τα µέρη, ανεξαρτήτως του τόου κατοικίας τους (δηλαδή ακόµα και όταν όλα τα µέρη
έχουν την κατοικία τους σε τρίτο κράτος), συµφώνησαν ότι τα δικαστήρια κράτους µέλους θα
δικάζουν τις διαφορές ου έχουν ροκύψει ή ου θα ροκύψουν αό συγκεκριµένη έννοµη σχέση,
τα δικαστήρια του κράτους αυτού έχουν διεθνή δικαιοδοσία, εκτός αν η συµφωνία είναι άκυρη ως ρος
την ουσιαστική της ισχύ της βάσει της νοµοθεσίας του οικείου κράτους µέλους.
Εξάλλου, µε στόχο την αντιµετώιση των λεγόµενων «torpedo actions», το άρθρο 32 αρ. 2 ορίζει ότι
«όταν το δικαστήριο ου ορίζεται στη συµφωνία (εννοείται αρέκτασης) διαιστώσει ότι έχει διεθνή
δικαιοδοσία βάσει της συµφωνίας, κάθε δικαστήριο άλλου κράτους µέλους κηρύσσει εαυτό
αναρµόδιο υέρ του εν λόγω δικαστηρίου». Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αρουσιάζει και η διάταξη για τη
διεθνή εκκρεµοδικία σε σχέση µε υοθέσεις εκκρεµείς σε τρίτα κράτη (άρθρο 33 αρ. 1), σύµφωνα µε
την οοία, όταν εκκρεµεί διαδικασία ενώιον δικαστηρίου τρίτου κράτους κατά το χρόνο κατά τον
οοίο δικαστήριο κράτους µέλους ειλαµβάνεται ροσφυγής µε το ίδιο αντικείµενο και την ίδια
αιτία και µεταξύ των ιδίων διαδίκων, όως και η διαδικασία ενώιον του δικαστηρίου του τρίτου
κράτους, το δικαστήριο του κράτους µέλους µορεί να αναστείλει τη διαδικασία, εφόσον εκτιµάται
ότι το δικαστήριο του τρίτου κράτους θα εκδώσει αόφαση ειδεκτική αναγνώρισης / εκτέλεσης στο
εν λόγω κράτος µέλος και το δικαστήριο του κράτους µέλους έχει εισθεί ότι µια αναστολή είναι
ειβεβληµένη για την ορθή αονοµή της δικαιοσύνης. Θα φανεί στην ράξη κατά όσο το
δικαστήρια θα κάνουν χρήση της ως άνω δυνατότητας ή όχι.
Ο Κανονισµός 1215/2012 δεν εισάγει εαναστατικές αλλαγές στον Κανονισµό 44/2001, αλλά
ροσαθεί να ισορροήσει ανάµεσα στην εραιτέρω ροώθηση του ενιαίου ευρωαϊκού δικαιϊκού
χώρου στις αστικές υοθέσεις και στη διατήρηση των ειτυχηµένων διατάξεων του Κανονισµού
Βρυξέλλες Ι.
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Οι ληροφορίες ου αρέχονται στο αραάνω newsletter, δεν αοτελούν νοµικές συµβουλές και δεν δηµιουργούν, ούτε
υοκρύτουν σχέση δικηγόρου-ελάτη µεταξύ της εταιρίας µας και του αραλήτη. Oι ληροφορίες είναι γενικές και έχουν
αοκλειστικά ενηµερωτικό χαρακτήρα. Η εταιρία µας και ο/η συντάκτης του newsletter δεν φέρουν καµία ευθύνη για τη
χρήση των αρεχοµένων ληροφοριών αό τον αραλήτη. Εάν δεν ειθυµείτε να λαµβάνετε το newsletter, ενηµερώστε
µας µε ηλεκτρονικό µήνυµα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@nomos.gr
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