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Ζητήματα περιουσιακών σχέσεων των καταχωρισμένων συντρόφων
Ζητήματα περιουσιακών σχέσεων των καταχωρισμένων συντρόφων
Εθνικές πληροφορίες σχετικά με τον κανονισμό 2016/1104
Τον Ιούνιο του 2016 η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε κανονισμό σχετικά με τα ζητήματα περιουσιακών σχέσεων των καταχωρισμένων διεθνών συντρόφων, με
σκοπό την παροχή βοήθειας στα ζευγάρια σε ό,τι αφορά τη διαχείριση της περιουσίας τους σε καθημερινή βάση και τη διανομή της σε περίπτωση λύση της
σχέσης συμβίωσης ή θανάτου ενός εκ των συντρόφων. Ο κανονισμός εκδόθηκε στο πλαίσιο της διαδικασίας ενισχυμένης συνεργασίας από 18 χώρες της
ΕΕ: Σουηδία, Βέλγιο, Ελλάδα, Κροατία, Σλοβενία, Ισπανία, Γαλλία, Πορτογαλία, Ιταλία, Μάλτα, Λουξεμβούργο, Γερμανία, Τσεχική Δημοκρατία, Κάτω Χώρες,
Αυστρία, Βουλγαρία, Φινλανδία και Κύπρο. Άλλες χώρες της ΕΕ μπορούν να προσχωρήσουν στο κανονισμό οποτεδήποτε (σ’ αυτήν την περίπτωση, η χώρα
θα πρέπει επίσης να προσχωρήσει στον κανονισμό σχετικά με τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων).
Ο κανονισμός θα παρέχει ασφάλεια δικαίου για τους καταχωρισμένους συντρόφους και θα μειώσει το κόστος των νομικών διαδικασιών, καθώς τα ζευγάρια
θα γνωρίζουν σαφώς ποιας χώρας της ΕΕ τα δικαστήρια είναι αρμόδια για θέματα που αφορούν την περιουσία των ζευγαριών και ποιο εθνικό δίκαιο θα
πρέπει να εφαρμόζεται για την επίλυση αυτών των θεμάτων. Ο κανονισμός θα διευκολύνει επίσης την αναγνώριση και την εκτέλεση σε μία χώρα της ΕΕ
αποφάσεων που αφορούν περιουσιακά ζητήματα και έχουν εκδοθεί σε άλλη χώρα της ΕΕ. Καθώς πρέπει να διενεργείται διανομή της περιουσίας ενός
ζευγαριού σε περίπτωση θανάτου, ο κανονισμός θα διευκολύνει επίσης την εφαρμογή των ενωσιακών κανόνων σχετικά με τις διασυνοριακές υποθέσεις
κληρονομικής διαδοχής. Ο κανονισμός εφαρμόζεται από τις 29 Ιανουαρίου 2019.
Τελευταία επικαιροποίηση: 27/02/2019
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.
Ζητήματα περιουσιακών σχέσεων των καταχωρισμένων συντρόφων - Ελλάδα
Άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο α) - δικαστήρια ή αρχές που είναι αρμόδια/-ες να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το
άρθρο 44 παράγραφος 1 και τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων που εκδόθηκαν επί των αιτήσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 2,
Ως αρμόδιο δικαστήριο για την κήρυξη της εκτελεστότητας απόφασης αφορώσας ζητήματα περιουσιακών σχέσεων των συζύγων ή των καταχωρισμένων
συντρόφων με αίτηση του ενδιαφερομένου, κατά το άρθρο 44 παρ. 1 των εν θέματι Κανονισμών, το Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία της εκούσιας
δικαιοδοσίας (άρθ. 740 επομ. του ΚΠολΔ)
Άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο β) - ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί του ενδίκου μέσου, που προβλέπονται στο άρθρο 50
Ως αρμόδιο δικαστήριο προς εκδίκαση του ενδίκου μέσου με τη διαδικασία της αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας κατά της απόφασης που εκδίδεται επί της
αίτησης για την κήρυξη της εκτελεστότητας (το οποίο κατά τη νομολογία του Ακυρωτικού φέρει τον χαρακτήρα προσφυγής- ανακοπής που δικάζεται σε
πρώτο και τελευταίο βαθμό από το Εφετείο, κατ’ εξαίρεση του κανόνα του άρθρου 12 παρ. 2 του ΚΠολΔ), κατά το άρθρο 49 παρ. 2 των εν θέματι
Κανονισμών το Εφετείο.
Ως ένδικο μέσο κατά της υπό στοιχείο (β) απόφασης του Εφετείου κατά το άρθρο 50 των εν θέματι Κανονισμών, η αναίρεση.
Τελευταία επικαιροποίηση: 11/02/2019
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο
παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για
την παρούσα σελίδα.
Ζητήματα περιουσιακών σχέσεων των καταχωρισμένων συντρόφων - Κύπρος
Άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο α) - δικαστήρια ή αρχές που είναι αρμόδια/-ες να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το
άρθρο 44 παράγραφος 1 και τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων που εκδόθηκαν επί των αιτήσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 2,
Τα Δικαστήρια αρμόδια να εξετάζουν αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας είναι τα Οικογενειακά Δικαστήρια.
Τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων εκδοθείσων επί των αιτήσεων αυτών εκδικάζονται από το Δευτεροβάθμιο Οικογενειακό Δικαστήριο.
Άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο β) - ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί του ενδίκου μέσου, που προβλέπονται στο άρθρο 50
Τα ένδικα μέσα κατά της απόφασης επό του ενδίκου μέσου είναι η έφεση κατά της απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 25 του περί Δικαστηρίων Νόμου 14/60
και η έκδοση προνομιακών ενταλμάτων, ως το άρθρο 155 του Συντάγματος
Άρθρο 65 παράγραφος 1 – κατάλογος των άλλων αρχών και επαγγελματιών του νομικού κλάδου που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2
Δεν εφαρμόζεται
Τελευταία επικαιροποίηση: 11/02/2019
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο
παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για
την παρούσα σελίδα.

