Αποφάσεις σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις - Βρυξέλλες I
Πληροφορίες και ηλεκτρονικά έντυπα για κάθε χώρα αναφορικά με τον κανονισμό αριθ. 44/2001
Γενικές πληροφορίες
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 44/2001 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2000, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και
την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις ισχύει μεταξύ όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
συμπεριλαμβανομένης της Δανίας, η οποία έχει συνάψει με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα παράλληλη συμφωνία σχετικά με τον
κανονισμό 44/2001 (η συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Βασιλείου της Δανίας για τη διεθνή δικαιοδοσία, την
αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις). Η εν λόγω συμφωνία άρχισε να ισχύει την 1η
Ιουλίου 2007.
Απόφαση η οποία έχει εκδοθεί σε ένα κράτος μέλος αναγνωρίζεται στα υπόλοιπα κράτη μέλη χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικασία.
Αποφάσεις που εκδόθηκαν και είναι εκτελεστές σε κράτος μέλος εκτελούνται σε άλλο κράτος μέλος, αφού κηρυχθούν εκεί
εκτελεστές, με αίτηση κάθε ενδιαφερομένου. Η αίτηση υποβάλλεται στο αρμόδιο δικαστήριο ή στην αρμόδια αρχή που έχουν
κοινοποιηθεί από το κράτος μέλος βάσει του άρθρου 39 του κανονισμού. Ένδικο μέσο κατά της απόφασης που εκδίδεται επί της
αίτησης κήρυξης της εκτελεστότητας ασκείται ενώπιον του δικαστηρίου που έχει κοινοποιηθεί από το κράτος μέλος βάσει του
άρθρου 43 παράγραφος 2 και του άρθρου 44 του κανονισμού.
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 44/2001 αντικαταστάθηκε από τον κανονισμό (EΕ) αριθ. 1215/2012 [κανονισμός «Βρυξέλλες I»
(αναδιατύπωση)] την 10η Ιανουαρίου 2015. Ο νέος αυτός κανονισμός εφαρμόζεται μόνο στις αγωγές που ασκούνται, στα δημόσια
έγγραφα που εκδίδονται ή καταγράφονται και τους δικαστικούς συμβιβασμούς που εγκρίνονται ή συνάπτονται κατά ή μετά την 10η
Ιανουαρίου 2015. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 44/2001 συνεχίζει να διέπει τις αποφάσεις που εκδίδονται σε αγωγές που ασκήθηκαν,
τα δημόσια έγγραφα που εκδόθηκαν ή καταγράφηκαν και τους δικαστικούς συμβιβασμούς που εγκρίθηκαν ή συνήφθησαν πριν
από την 10η Ιανουαρίου 2015 και που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού αυτού.
Ο κανονισμός αριθ. 1215/2012 ισχύει στη Δανία δυνάμει της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Βασιλείου της
Δανίας για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις Οι αναγκαίες
νομοθετικές τροποποιήσεις στη Δανία τέθηκαν σε ισχύ από την 1η Ιουνίου 2013.
Ο κανονισμός προβλέπει δύο έντυπα.
Οι κοινοποιήσεις από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τα άρθρα 75 και 76 του κανονισμού αριθ. 1215/2012 διατίθενται εδώ.
Στην ευρωπαϊκή πύλη e-Justice θα βρείτε πληροφορίες για την εφαρμογή του κανονισμού, καθώς και ένα εύχρηστο εργαλείο για
τη συμπλήρωση των εντύπων.
Επιλέξτε τη σημαία της χώρας που σας ενδιαφέρει για περισσότερες πληροφορίες.
Σύνδεσμος
ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΜΕΝΟΣ ιστότοπος του Ευρωπαϊκού Δικαστικού ΑΤΛΑΝΤΑ (έκλεισε στις 30 Σεπτεμβρίου 2017)
Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην
παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία
απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να
συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες
των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.
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