
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόμου Τto την κύρωση Σύμβασης για την 
προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας κα της Πορ
τογαλικής Δημοκρατίας στη Σύμβαση για τη διεθνή 6t- 
καοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων σε οσπκές κα 
εμπορικές υποθέσεις, καθώς κα στο Πρωτόκολλο για 
την ερμηνεία της από το Δκτσστήριο των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, όπως τροποποιήθηκαν από τη Σύμβαση 
νιο την προσχώρηση του Βοσιλείου της Δανίας, της 
ΙρλσνδΙος κα του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης 
Βρετανίας κα Βόρειας ΙρλσνδΙος, καθώς κα από τη 
Σύμβαση για την προσχώρηση της Ελληνκτής Δημακρο- 
τίας"

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

1. Με το ανωτέρω σχέδιο νόμου προτείνεται η κύρωση 
ης συμβάσεως. που υπογράφηκε στη DONOSTIA - SAN 
SEBASTIAN στις 26 Μαϊου 1989 μεταξύ των δώδεκα κρατών 
ιελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και αψορά την προ
σχώρηση των δύο ιβηρικών κρατών στη Σύμβαση των 
ιρυξελλών για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση 
αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις καθώς και 
τα συνοδευτικά της κείμενα. Στην Ελλάδα η Σύμβαση των 
ρυξελλών μαζί με τα συνοδευτικά της κείμενα, στην οποία 
προσχώρησή μας είχε γίνει με τη σύμβαση του Λουξεμ-

ουργου στις 25 Οκτωβρίου 1982, κυρώθηκε ήδη με το ν. 
814/1988 (ΦΕΚ 249/11/11/1988 Α') και άρχισε να ισχύει 
ην 1 Απριλίου 1989 στις σχέσεις με τα έξι αρχικά 
υμβαλλόμενα κράτη (Βέλγιο, Γαλλία, Ομοσπονδιακή Δημο- 
ρατία της Γ έρμα νιας. Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία), τη 
ανία και την Ιρλανδία και την 1η Οκτωβρίου 1989 στις 
χέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο. Για την προσχώρηση της 
λλάδος στη Σύμβαση των Βρυξελλών υπάρχει η επίσημη 
χιηνευτική έκθεση των καθηγητών Δ. Ευρυγένη και Κ. 
εραμέως, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των 
υρωπαίκών Κοινοτήτων (αριθ. C298/1-27 και 24.11.1986) 
τι από την οποία αντλήθηκε η αιτιολογική έκθεση του 
Χίου 1814/1988. Στο ίδιο τεύχος της Επίσημης Εφημερί- 
.ις (σ. 29 - 179) περιέχονται και οι επίσημες ερμηνευτικές 
:θέσεις του κ. Ρ. JENARD και του καθηγητή Ρ. SCHLOS- 
ER. που αφορούν αντίστοιχα το αρχικό κείμενο της 
υμβάσεως των Βρυξελλών και την προσχώρηση των τριών 
Ζίι'ν κρατών μελών (Δανίας, Ηνωμένου Βασιλείου και 
,λανδίας). Το ερμηνευτικό αυτό υλικό είναι χρήσιμο και για 
ιν ήδη προτεινόμενη προς κύρωση σύμβαση, δεδομένου 
τι οι προσαρμογές που επιφέρει στο κείμενο της Συμβά- 
τως των Βρυξελλών, όπως υφίσταται σήμερα και κυρώθηκε 
; το ν. 1814/1988. δεν είναι σημαντικές και τονίζονται 
Γνοπτικά κατωτέρω (υπό 2). Πρέπει εξάλλου να σημειωθεί 
τ η κατάρτιση της προτεινόμενης προς κύρωση συμβά- 
:ως επιβαλλόταν από την πράξη προσχωρήσεως της 
πανίας και της Πορτογαλίας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες.
2. Οι προσαρμογές, που επιφέρει η σύμβαση της DONO- 

~ΙΑ - SAN SEBASTIAN, χωρίζεται σε δύο τμήματα Οι 
πικές αφορούν λεκτικές μεταβολές στα υφιστάμενα 
ιμβατικά κείμενα κατά τις διάφορες γλωσσικές αποδόσεις 
υς και απαριθμούνται στο παράρτημα I, το οποίο δυνφει 
υ άρθρου 2 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας 
μβάσεως. Οι ουσιαστικές περιέχονται στους τίτλους II —
(άρθρα 3 -28) της συμβόσεως και υποδιαιρούνται σε 

εις περαιτέρω ομάδες.
Α. Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει την προσθήκη των 
ταργοιχιενων υπέρμετρων βάσεων διεθνούς δικαιοδοσίας 
u πορτογαλικού δικαίου (άρθρ. 3), την αναφορά των 
μόδιων ισπανικών και πορτογαλικών δικαστηρίων για την

κήρυξη εκτελεστών αλλοδαπών αποφάσεων ή για την 
υποβολή προμ'".σστικών ερωτημάτων στο Δικαστήριο των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και τη μνεία των προβλεπόμενων 
στις δύο αυτές χώρες ενδίκων μέσων (άρθρ. 10 -13, 25). 
Στην ομάδα αυτή ανήκουν επίσης η αναφορά των διεθνών 
συμβάσεων της Ισπανίας, που εντάσσονται στο άρθρο 55 
της Συμβόσεως των Βρυξελλών και αντικαθίστανται ήδη από 
την τελευταία (άρθρ. 18). η αναγνώριση και υπέρ της 
Πορτογαλίας (όπως, άλλωστε, και υπέρ της Ελλάδος) 
προξενικής αρμοδιότητας επί ναυτεργατικών διαφορών 
(άρθρ. 23) και η’παραχώρηση ερμηνευτικής αρμοδιότητας 
στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ως προς 
την προκειμένη σύμβαση (άρθρ. 24).

Β. Η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει αναδιατυπώσεις ή 
μεταφορές ορισμένων άρθρων μεταξύ των διαφόρων κει
μένων, που συγκροτούν τη Σύμβαση των Βρυξελλών. Έτσι 
αναδιατύπωση επιφέρει το άρθρο 9 (και αντίστοιχη το άρθρ. 
14), ενώ τα άρθρα 16, 17 και 19 εντάσσουν στο βασικό 
κείμενο της Συμβόσεως μεταβατικές ρυθμίσεις, που περιέ- 
χονταν ως τώρα αντίστοιχα στα άρθρα 35, 36 και 25 παρ. 
2 της συμβόσεως προσχωρήσεως Δανίας, Ηνωμένου Βασι
λείου και Ιρλανδίας. Συνακόλουθα το άρθρο 28 καταργεί τις 
ως άνω διατάξεις, καθώς και την αντίστοιχη διάταξη του 
άρθρου 1 παρ. 2 της ελληνικής προσχωρήσεως. Τέλος το 
άρθρο 20 περιορίζει χρονικά την κατά το άρθρο 58 της 
Συμβόσεως των Βρυξελλών διατηρούμενη ισχύ της γαλ- 
λοελβετικής συμβόσεως της 15 Ιουνίου 1869 ως την έναρξη 
της ισχύος της συμβάσεως του Λουγκάνο. Πρέπει πάντως 
να σημειωθεί ότι στην ελληνική απόδοση του άρθρου 14 
παρεισέφρησαν δύο γραφικές αβλεψίες: Στο δεύτερο εδάφιο 
πρέπει να προστεθεί η λέξη ‘εγγράφων· μετά τη λέξη 
'δημόσιων' και κυρίως στο πρώτο εδάφιο πρέπει να 
αντικατασταθούν οι λέξεις ‘περιβάλλονται, κατόπιν αιτή- 
σεως, τον εκτελεστήριο τύπο" (όπως ήταν η αρχική 
διατύπωση του άρθρ. 50 παρ.1 της Συμβάσεως των 
Βρυξελλών) με πς λέξεις ‘κηρύσσονται, κατόπιν αιτήσεως, 
εκτελεστά* (όπως ακριβώς και στο άρθρ. 9).

Γ. Σημαντικότερη είναι η τρίτη ομάδα, που περιλαμβάνει 
πς ακόλουθες ουσιαστικές προσαρμογές:

(α) Τροποποιείται το άρθρο 5 σημείο 1 της Συμβάσεως 
των Βρυξελλών σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ώστε επί ατομικών συμβά
σεων εργασίας τόπος εκπληρώσεως της παροχής να είναι 
εκείνος όπου ο εργαζόμενος εκ τελεί συνήθως την εργασία 
του και επικουρικά, ο τόπος όπου ήταν ή είναι εγκατεστη
μένη η επιχείρηση που προσέλαβε τον εργαζόμενο (άρθρο 
4).

(β) Προστίθεται στο άρθρο 6 της Συμβάσεως των 
Βρυξελλών και τέταρτη περίπτωση, δυνάμει της οποίας 
παρέχεται κυρίως στον ενυπόθηκο δανειστή, στρεφόμενο 
κατά του οφειλέτη, που είχε ο ίδιος παραχωρήσει και την 
υποθήκη, η δυνατότητα να ενώσει στο FORUM REI SITAE 
μαζί με την εμπράγματη υποθηκική αγωγή και την ενοχική 
αγωγή περί του χρέους (άρθρο 5) και υπό την προϋπόθεση 
ότι η ένωση επιτρέπεται από το εθνικό δίκαιο

(γ) Σε απόκλιση από τη νομολογία του Δικαστήριο; των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ROSLER / ROTTWINKEL) πε
ριορίζεται το FORUM REI SITAE και παρέχεται υπό 
προϋποθέσεις, σε διαφορές από βραχείας διάρκειας μισθώ
σεις ακινήτων για ιδιωτική χρήση (λ_χ. μισθώσεις θερινών 
κατοικιών), συντρέχουσα διεθνής δικαιοδοσία και στα δικα
στήρια του κράτους της κατοικίας του εναγομένου (άρθρο 
6).

(δ) Ος προς πς ρητές συμφωνίες παρεκτάσεως τροπο
ποιείται το άρθρο 17 της Συμβάσεως των Βρυξελλών σε 
τρία σημεία (άρθρ.7):

(1) Καθίσταται αυστηρότερος ο τιϊπος ο ανταποκρινόμε- 
νος στις συνήθειες του διεθνούς εμπορίου με την πρόσθετη



2

απαίτηση οι συνήθειες αυτής vq είναι ευρέως γνωστές και 
να τηρούνται τακτικά από τους συμβαλλόμενους σε συμ
βάσεις της συγκεκριμένης εμπορικής δραστηριότητας.

(2) Προστίθεται και τρίτη διαζευκτική δυνατότητα τύπου 
συμφωνίας παρεκτάαεως, δηλαδή τύπου ανταποκρινόμενου 
στην πρακτική που έχουν καθιερώσει οι συμβαλλόμενοι στις 
μεταξύ τους σχέσεις.

(3) Επιδιώκεται η περαιτέρω προστασία του εργαζομένου 
στις ατομικές συμβάσεις εργασίας, στις οποίες οι συμφωνίες 
παρεκτάσεως χαρακτηρίζονται έγκυρες μόνον αν είναι 
μεταγενέστερες από τη γέννηση της διαφοράς ή αν 
αποτελούν αντικείμενο επκλήσεως από τον εργαζόμενο και 
όχι από τον εργοδότη.

(ε) Η ρύθμιση της διεθνούς εκκρεμ«6υύας καθίσταται 
λιγότερο ριζική, υπό την έννοια ότι το δικαστήριο, που έχει 
επιληφθεί δεύτερο, δεν οφείλει να διαπιστώσβΤΐην έλλειψη 
διεθνούς δικαιοδοσίας του, αλλά αναστέλλει απλώς τη 
διαδικασία ωσότου διαπιστωθεί η διεθνής δικαιοδοσία του 
πρώτου δικαστηρίου και μόνον από το χρονικό αυτό σημείο 
και μετά, κάθε άλλο δικαστήριο πλην του πρώτου οφείλει 
να διαπιστώσει την έλλειψη διεθνούς δικαιοδοσίας του υπέρ 
αυτού (άρθρ. 8).

(στ) Ιε αρμονία προς τις σύγχρονες εξελίξεις του 
οικογενειακού δικαίου απαλείφεται η κατά το άρθρο 52 παρ. 
3 της Συμβάσεως των Βρυξελλών χρησιμοποίηση της 
εξαρτημένης κατοικίας (λ.χ. γυναικών ή ανηλίκων) προς 
καθορισμό της κατοικίας ενός δια δικού (άρθρο 15).

(ζ) Εν όψει των γνωστών διαφορών μεταξύ Ηνωμένου 
Βασιλείου και Ισπανίας ως προς το καθεστώς του Γιβραλτάρ 
καταργείται το άρθρο 60 της Συμβάσεως των Βρυξελλών 
(καθώς και οι άλλες διατάξεις που εξαρτώνται απαυτό), 
που όριζε το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής της συμβάσεως 
και εκτός των μητροπολιτικών εδαφών των συμβαλλόμενων 
κρατών (άρθρ. 21, 22, 26, 27).

Δ. Τέλος η προτεινόμενη προς κύρωση σύμβαση περιέχει 
τις γνωστές μεταβατικές και τελικές διατάξεις (άρθρ. 29 - 
34).

3. Οι περισσότερες από τις ουσιαστικές προσαρμογές, 
που επέρχονται με τη σύμβαση της DONOSTIA - SAN 
SEBASTIAN (ανωτ. υπό 2Γ), οφείλονται στην εξέλιξη της 
νομολογίας του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
‘Αλλωστε σχεδόν όλες περιλαμβάνονται και στη σύμβαση 
του Αουγκάνο της 16 Σεπτεμβρίου 1988, που κατΌυσία 
επεξέτεινε τις ρυθμίσεις της Συμβάσεως των Βρυξελλών 
στα έξι κράτη της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλ
λαγών (Ε.Ζ.Ε.Σ.). Η σύμβαση αυτή υπογράφηκε από την 
Ελλάδα έκτοτε και πρόκειται σύντομα να κατατεθεί στη 
Βουλή προς κύρωση σαυτήν, άλλωστε, γίνεται ρητή ανα
φορά και με την "Κοινή δήλωση" την προσαρτώμενη στην 
υπό κύρωση σύμβαση. Και στις δύο περιπτώσεις, της ήδη 
υποβαλλόμενης συμβάσεως και της συμβάσεως του Λου- 
γκάνο, πρόκειται για ελάσσονες απλώς προσαρμογές, που 
δεν μεταβάλλουν την ουσία και τις κεντρικές γραμμές της 
Συμβάσεως των Βρυξελλών, όπως αυτή από την 1 Απριλίου 
1989 αποτελεί ισχύον δίκαιο και στην Ελλάδα
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Αντώνης Σαμαράς Ευθύμιος Χριστοδούλου

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

Μιχ. Παπακωνσταντίνου

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Γ.ηρωση Σύμβασης γκι την προσχώρηση του Βοσ>- 
λεώ'ΐ της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας 
στη Σύμβαση για -τηββτεθνή δικαιοδοσία και την (χτί-λε- 
ση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, 
καθώς και στο Πρωτόκολλο γισ την ερμηνεία της από 
το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως 
τροποποιήθηκαν από τη Σύμβαση γκι την προσχώρηση 
του Βασιλείου της Δανίας, της Ιρλανδίας και του Ηνω
μένου Βασιλείου-της Μεγάλης Βρετανίας και Βόρειας 
Ιρλανδίος καθώς και από τη Σύμβαση για την προσχώ
ρηση της Ελληνωής Δημοκρατίας

Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ.1 
του Συντάγματος η Σύμβαση για την προσχώοηση του 
Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας 
στη Σύμβαση για τη .διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση 
αποβάσεων σε-αστυ^ς και εμπορικές υποθέσεις-, καθώς και 
στο Πρωτόκολλο για την ερμηνεία της από το Δικαστήριο 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως τροποποιήθηκαν από 
τη Σύμβαση για την προσχώρηση του Βασιλείου της Δανίας, 
της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου' Βασιλείου της Μεγάλης 
Βρετανίας και Βόρειας Ιρλανδίος, καθώς και από τη Σύμβαση 
για την προσχώρραο της Ελληνικής Δημοκρατίας, που 
υπογράφηκε στη OQNOSTIA - SAN SEBASTIAN σπς 26 
Μαίου 1989 και της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην 
ελληνική γλώσσα έχει ως εξής:

ΣΥΜΒΑΣΗ

Για την προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της 
Πορτογαλικής Δημοκρατίας στη Σύμβαση για τη διεθνή 
δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και 
εμπορικές υποθέσεις, καθώς και στο Πρωτόκολλο για την 
ερμηνεία της από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινο
τήτων, όπως τροποποιήθηκαν από τη Σύμβαση για την 
προσχώρηση του Βασιλείου της Δανίας, της Ιρλανδίας κα: 
του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και 
Βόρειος Ιρλανδίας καθώς και από τη Σύμβαση για την 
προσχώρηση της Ελληνικής Δημοκρατίας, (Β9/535/ΕΟΚ, L, 
2Β5).

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗς ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ,

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι το Βασίλειο της Ισπανίας και η 
Πορτογαλική Δημοκρατία, όταν έγιναν μέλη της Κοινότητας, 
ανέλαβαν την υποχρέωση να προσχωρήσουν στη σύμβαση 
των Βρυξελλών για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση 
αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις και στο 
Πρωτόκολλο για την ερμηνεία της από το Δικαστήριο των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως τροποποιήθηκαν από τη 
σύμβαση για την προσχώρηση του Βασιλείου της Δανίας, 
της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης 
Βρετανίας και Βόρειας Ιρλανδίας, καθώς και από τη σύμβαση 
για την προσχώρηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και να 
αρχίσουν προς το σκοπό αυτόν διαπραγματεύσεις με το 
κράτη μέλη της Κοινότητας, ώστε να επέλθουν οι αναγκαίες 
προσαρμογές στα κείμενα αυτά,

ΕΧΟΚΤΑΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ότι σπς 16 Σεπτεμβρίου 1988 τα 
κράτη μέλη της Κοινότητας και τα κράτη μέλη της


