
29.4.2017    EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 113/62 

 

Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1103 του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 2016, για τη 

θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της διεθνούς δικαιοδοσίας, του εφαρμοστέου 

δικαίου και της αναγνώρισης και εκτέλεσης αποφάσεων σε ζητήματα περιουσιακών σχέσεων 

των συζύγων 

( Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 183 της 8ης Ιουλίου 2016 ) 

Στη σελίδα 28, στο άρθρο 69 παράγραφοι 2 και 3: 

αντί: 

«2.   Εάν η αγωγή ασκήθηκε στο κράτος προέλευσης πριν τις 29 Ιανουαρίου 2019, οι αποφάσεις 

που εκδίδονται μετά την εν λόγω ημερομηνία αναγνωρίζονται και εκτελούνται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του κεφαλαίου IV, εφόσον οι κανόνες διεθνούς δικαιοδοσίας που εφαρμόσθηκαν είναι 

σύμφωνοι με αυτούς που προβλέπονται από τις διατάξεις του κεφαλαίου II. 

3.   Το κεφάλαιο III ισχύει μόνο για τους συζύγους που έχουν τελέσει γάμο ή που έχουν ορίσει το 

εφαρμοστέο στις περιουσιακές τους σχέσεις δίκαιο μετά τις 29 Ιανουαρίου 2019.» 

διάβαζε: 

«2.   Εάν η αγωγή ασκήθηκε στο κράτος προέλευσης πριν τις 29 Ιανουαρίου 2019, οι αποφάσεις 

που εκδίδονται την εν λόγω ημερομηνία ή μετά την εν λόγω ημερομηνία αναγνωρίζονται και 

εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου IV, εφόσον οι κανόνες διεθνούς 

δικαιοδοσίας που εφαρμόσθηκαν είναι σύμφωνοι με αυτούς που προβλέπονται στις διατάξεις του 

κεφαλαίου II. 

3.   Το κεφάλαιο III ισχύει μόνο για τους συζύγους που έχουν τελέσει γάμο ή που έχουν ορίσει το 

εφαρμοστέο στις περιουσιακές τους σχέσεις δίκαιο την 29η ή μετά την 29η Ιανουαρίου 2019.». 
 

 

 

 

29.4.2017    EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 113/62 

 

Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1104 του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 2016, για τη 

θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της διεθνούς δικαιοδοσίας, του εφαρμοστέου 

δικαίου και της αναγνώρισης και εκτέλεσης αποφάσεων σε ζητήματα περιουσιακών σχέσεων 

των καταχωρισμένων συντρόφων 

( Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 183 της 8ης Ιουλίου 2016 ) 

Στη σελίδα 56, άρθρο 69 παράγραφοι 2 και 3: 

αντί: 

«2.   Εάν η αγωγή ασκήθηκε στο κράτος προέλευσης πριν τις 29 Ιανουαρίου 2019, οι αποφάσεις 

που εκδίδονται μετά την εν λόγω ημερομηνία αναγνωρίζονται και εκτελούνται σύμφωνα με τις 
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διατάξεις του κεφαλαίου IV, εφόσον οι κανόνες διεθνούς δικαιοδοσίας που εφαρμόστηκαν είναι 

σύμφωνοι με αυτούς που προβλέπονται από τις διατάξεις του κεφαλαίου II. 

3.   Το κεφάλαιο III ισχύει μόνο για τους συντρόφους που καταχωρίζουν τη συμβίωσή τους ή 

ορίζουν το εφαρμοστέο δίκαιο στις μεταξύ τους περιουσιακές σχέσεις εκ της καταχωρισμένης 

συμβίωσης μετά τις 29 Ιανουαρίου 2019.» 

διάβαζε: 

«2.   Εάν η αγωγή ασκήθηκε στο κράτος προέλευσης πριν τις 29 Ιανουαρίου 2019, οι αποφάσεις 

που εκδίδονται την ή μετά την εν λόγω ημερομηνία αναγνωρίζονται και εκτελούνται σύμφωνα με 

τις διατάξεις του κεφαλαίου IV, εφόσον οι κανόνες διεθνούς δικαιοδοσίας που εφαρμόστηκαν 

είναι σύμφωνοι με αυτούς που προβλέπονται από τις διατάξεις του κεφαλαίου II. 

3.   Το κεφάλαιο III ισχύει μόνο για τους συντρόφους που καταχωρίζουν τη συμβίωσή τους ή 

ορίζουν το εφαρμοστέο δίκαιο στις μεταξύ τους περιουσιακές σχέσεις εκ της καταχωρισμένης 

συμβίωσης την ή μετά την 29η Ιανουαρίου 2019.». 
 


