ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται από το δικαστήριο, σύμφωνα με το άρθρο 26
παράγραφος 2 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 υποθέσεις (αναδιατύπωση)
---------------------------------Το άρθρο 26 παράγραφος 2 ορίζει ότι: «Σε υποθέσεις που αναφέρονται στα τμήματα 3, 4 ή 5, όταν
εναγόμενος είναι ο αντισυμβαλλόμενος του ασφαλιστή, ο ασφαλισμένος, ένας δικαιούχος της
ασφαλιστικής σύμβασης, ο ζημιωθείς, ο καταναλωτής ή ο εργαζόμενος, το δικαστήριο προτού
κηρύξει εαυτό αρμόδιο βάσει της παραγράφου 1, εξασφαλίζει ότι ο εναγόμενος ενημερώθηκε για
το δικαίωμά του να αμφισβητήσει τη διεθνή δικαιοδοσία του δικαστηρίου και για τις συνέπειες της
εμφάνισης ή της μη εμφάνισής του στο δικαστήριο».
Για τον σκοπό αυτό, το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο για αστικές και εμπορικές υποθέσεις συνέτ αξε
ένα μη υποχρεωτικό τυποποιημένο κείμενο που περιέχει τις πληροφορίες τις οποίες το δικαστήριο
θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει για να εκπληρώσει την υποχρέωσή του να παρέχει στον εναγόμενο
τις πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 2 του κανονισμού.

Έχετε εναχθεί ενώπιον του δικαστηρίου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης δυνάμει του
κανονισμού 1215/2012.
Σύμφωνα με το άρθρο 26 του εν λόγω κανονισμού, το δικαστήριο ενώπιον του οποίου παρίσταται ο
εναγόμενος αποκτά, κατ’ αρχήν, διεθνή δικαιοδοσία, ακόμη και αν η διεθνής δικαιοδοσία δεν
απορρέει από άλλες διατάξεις του κανονισμού.
Ο κανόνας αυτός, ωστόσο, δεν εφαρμόζεται, αν η παράσταση έχει ως σκοπό την αμφισβήτηση της
διεθνούς δικαιοδοσίας.
Αν είστε σίγουροι ότι το δικαστήριο δεν έχει διεθνή δικαιοδοσία δυνάμει άλλων διατάξεων του
κανονισμού, δεν υποχρεούστε κατά κανένα τρόπο να απαντήσετε στην αγωγή. Εάν έχετε
αμφιβολίες σχετικά με το ζήτημα της διεθνούς δικαιοδοσίας, είναι σκόπιμο να αμφισβητήσετε τη
διεθνή δικαιοδοσία του δικαστηρίου πριν από την εξέταση του αντικειμένου της αγωγής.

