
Στο οχ*»ο ‘Λχμ* ιεΚύσκοοη σύίβασ-ης γσα ττν προσχώρηση της
Ηλλητ/ι-κής A’r^tacar'CK σπτ χάΐ!βαση για το εφασΜ,οστύ.
δίκαιο στις συμβατικές ενοχές».

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ί. Μι αυτό το σχέδιο νόμου προτείνεται η κύρωση της χύμ- 
βασης προσχώρησης της Ελληνικής, Ατ^ιοκρττκςςτττ, σόμ.όα
ση για το εφαρμοστέο δίκαιο στ:ς συμβατικές ενοχες.

2. Η σύμβαση οπογράφηκε στις 10 Απριλίου 1984 στο Λου
ξεμβούργο κα: ίτμοσιεύδηκε στην επίσημη Εφημερίδα των Ευ- 
εωπαϊχών Κοινοτήτων αρ. L 146/31.5.1984.

3. Με τη σύμβαση αυτή η Ελλάδα προσχωρεί στη σύμβαση 
για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές η οποία ά
νοιξε για υπογραφή στη Ρώμη στις 19 Ιουνίου 1980.

4. Το σνωτέοω χείμενο δημοσιεύδηκε στην επίσημη Εφη- 
μερίϊα των Ευρωπαϊχών Κοινοτήτων ασιδ. L 266/9.10. 
1980.

5. Με τη σύμβαση αυτή επιδιώκεται η εισαγωνή ;τ·ς ι- 
-!>ν:χες νομοδεσί;.; των χρατών μελών των Ευρωπαϊκών Κοι
νοτήτων ενός σονολου ενιαίων κανόνων για το εφασυοστίο 
5'χαιο στις συμίατιχές ενοχές χαι σε ορισμένα γενικά σημεία 
χο όνων Ι.Δ.Δ. στην έκταση του αυτοί συνδέονται με τέτοιο’, 
είδους υποχρεώσεις.

6. Η σύμβαση αυτή συμπληρώνει τη σύμβαση των Βρυ
ξελλών του 1968 «για τη διεδνή διχ.αιοδοσία χαι εχτέλεση 
σι.θεάσεων σε αττικές χαι εμπορικές υποδέσεις» του αρόχει- 
ται σύντομα να χυρωδεί αστό τη Χώρα μας. στοχεύει δε χαι 
αυτή στην ενίσχυση της έννοαης προστασίας των προσώπων 
-Ου είναι εγκατεστημένα στην Κοινότητα, στη/ ενίσχυση της 
αττάλειας των συ·-αλλαγών χ.α: στη ί ευχέλυνση της ελεύθε
ρης κυκλοφορίας προσώπων χαι ζγαδών στο χώρο της Ευρω
παϊκής Κοινότητας.

7. Εφαρμόζετσ', όπως ορίζει το άρδρο 1 της Σύμβασης, 
στις περιπτώσεις στου υττάρχει δυνατότητα επλογή; μεταξύ 
των δικαίων πον ισχύουν σε διάφορα χράτη ως προς το εφαρ
μοστέο -itxato ττις συμβατικές ενοχές xat εμπεριέχεται σ’ 
αυτές σύγκρουση νόμων. Επομένως με την εφαρμογή της Σύμ
βασης επιτυγχάνεται, εχτός των άλλων, χαι αποφυγή της 
αναζήτησης διχτιρδοσίας («FORUM SHOPPING) με τις 
ανάλογες δυσμενείς επιπτώσεις.

δ Εν όώε: των χ/ωτέρω, η χύρωση της σύμβασης αποτε- 
λεί όχι μόνο εκπλήρωση υποχρέωσης που ανέλαβε η χώρα μας 
σύμφωνσ με το ύρ-δρο 3 παρ. 2 της Πράξεως περί των όρων 
προσχωρήσεως της Ελληνικής Δηαοκρατίας και των Προ
σαρμογών των Συνδηχών που κυρώδηκε με τον Ν. 945/79 
αλχά χαι πράξη ορδής νομοθετικής πολιτικής. Αναλυτικά 
στη σύμβαση πρσ*λέποντα: τα εξής:

'Αρδρο 1.

8. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 χυτού του άρδρου οι ε
νιαίοι κανόνες που προβλέπονται στη χύμβαπη εφαρμόζονται 
σε χυμβτετιχές ενοχές εφ’ όσον:

α) Εμπεριέχουν στοιχείο αλλοδαπότητας (π.χ. ξένη υπη- 
χο’πητα ή συντύης διαμονή ενός των συμβαλλόμενων μερών 
στο εξωτερικό ή υποχρέωση εκπλήρωσης- μιάς ή περισσοτέ
ρων ενοχών που απορρέουν από τη χΰμίπτη οτο εξωτερικό) 
και το στοιχείο συτό δίνει το δικαίωμα εφαρμογής νομικών 
τοστημάτων διαφόρων χωρών.

6) Εμπεριέχουν σύγκρουση μεταξύ δύο ή περισσοτέρων νο
μικών συστημάτων. Επί πλέον, ο: ενιαίο: κανόνες εφαρμόζο
νται χχ. όταν : τάρχει σύγκρουση νομικών χυστημάτων στο 
ιοιο κράτος, ότον χυτό αποτελείτα: από περισσότερες εδαφι
κές ενότητες χωρίς ενοποιημένο σύστημα δικαίου (πρβλ. άρ
δρο 19). Δεν εφαρμόζεται όμως γτα την επιλογή του εφαρ
μοστέου διχαίου μεταξύ περισσοτέρων εσωτερικών δικαίων).

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 10. Στον κανόνι, αυτό υπάρχουν εξαιρέσεις που προκύπτουν 
α) από τη γραμματική διατύπωση της παραγράφου 1 αυτόν 
του αρδρου κα. ί ι προσδιορίζονται ειδικά στην παράγραφο 2.

-Έν.ι-.κότερα ως προς τη διατύπωση της παραγράφου 1 
πποατηρειται ότι. εφ όσον η Συμβατή αφοαά μόνο συκβατικε; 
ενοχές, δεν καλύπτει εμπράγματα δικαιώματα καδως και δι
καιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας παρά το γεγονός ότι τσ 
τελευταία είχαν πεοιληφδεί στο αρχικό σχέδιο της σύμβασης.

11. Στην παράγραφο 2 απαριδμούνται ο-, ενοχές που δεω- 
ίήδηκε αναγκαίο να εξαιρεδούν απ’ το πεδίο εφαρμογής τη; 
σύμβασης. Στην υποπαράγραφο 6' της παραγράφου αυτής σ- 
ναφέρονται μεταάύ των εξαιρέσεων και ο: υποχρεώσεις δια
τροφής προς τέκνα που γεννήδηκαν χωρίς γάαο των γονιών 
τους. Η εξαίρεση χυτή αφορά υποχρεώσεις διατροφής εκ το. 
νόμου για τις οποίες έχε: εγερδεί αγωγή. Λντίδετα. υπάγο
νται στο πεδίο εφαρμογής της σύμβασης όλες οι λοιπές ουμ- 
βατικάς υποχρεώσεις, έστω κσι αν αφορούν υποχρέωση διατρο
φής μέλους της οικογένειας, εφ’ όσον η υποχρέωση αυτή οε; 
ποσκύπτει εκ. του νόμου. Στις εξαιρέσεις αυτής της παρα- 
* ράσου δεν περιλαμβάνονται επίσης οι συμβάσεις δωρεάς πα
ρά μόνο εφ’ όσον καλύπτονται από διατάξεις του οικογενεια
κού. κληρονομικού ή του δικαίου που αφορά τις περιουσιακές 
οχέσεις των χυζ'γων. Στην υποπαράγραφο γ' αναφέροντα: ε
ξαιρέσεις που αφορούν ενοχές εκ συναλλαγματικών, επιτα
γών και γρχμυ,ατιων σε διαταγή.

Οι εξαιρέσεις χυτές υπαγορεύτηκαν από το γ-εγονος ότ: 
αφ’ ενός μεν υπάρχουν οι Συμβάσεις της Γενεύης στις οποίες 
είναι συμβαλλόμενα μέρη τα περισσότερα κράτη—μέλη τη; 
ΓΟΙν και ο: οποίες ρυδαίζουν τα περισσότερα από τα δέματα 
αυτών των ενοχών αφ’ ετέρου δε υπάρχουν αρκετά κράτη — 
μέλη της ΕΟΚ που δεωρούν χυτές τις ενοχές εξωσυχβατι- 
Χ.ός. Στη·; ίδια -.τοπαράγραφο προίλέπετα: εξχίρεαη από τ: 
πεδίο εφαρμογής της Σύμβασης ενοχών που προκύπτουν από 
αξ/όγραφα που δεν αναφέρονται ονομαστικά σ αυτή. Το κρι
τήριο που χρησιμοποιείται από τη σύμβαση για την εξαίρεση 
αυτών των ενοχών είναι να απορρέουν από τον χαρακτήρα 
τους ως αξιογράφων. Επομένως εμπίπτουν στην εξαίρεση οι 
φοοτωτιχές ή άπλοι όμοιοι τίτλο; που όχουν σχέση με συμ
βάσεις μεταφοράς, τα χρεώγραφα, τα ομόλογα, οι εγγυητι
κός επιστολές, οι ασφάλειες, τα πιστοποιητικά παραχαταδή- 
νης χαι τα ενεχυρόγραφα κατά το μέτρο που δεωρούντα: α
ξιόγραφα xat u;vc αναφορικά με τις υποχρεώσεις που πηγά
ζουν από το χαυακ.τήρα τους ως αξιογράφων. Δεν εμπίπτουν 
όμως στην εξαίρεση οι χυμβάσεις σε εκτέλεση των οποίων 
διεκδικ-ούντα: χντοί ο: τίτλο: ούτε χαι ο: συμβάσεις πώλησης 
ή αγοράς τους. Πάντως ο χαρακτηρισμός ενός τίτλου ω: 
αξιόγραφου διέπεται από το δίκαιο του δεκάζοντας δικαστή 
(του FORUM) συμπεριλαμβανομένων κα: κανόνων ΙΛΛ. 
Στην υποπαράγραφο δ' αναφέρονται ο: χαεφωνίες διαιτησίας 
κα· επιλογής :ικαστηρίσυ ως εξαιρούμενες από το πεδίο ε- 
σαρμογής της υΰμίασης. Η εξαίρεσα των συμφωνιών δ αι- 
τητίας δεν αφορά μόνο τη διαδικαστική πλευρά αλλά επίσης 
τον τύπο, το κι-pc; κα: τα αποτελέσματα χυτών των συμφω
νιών. Η εξαίρεση πάντως αφορά μόνο τον όρο της διαιτη
σίας κα: όχι τη σύμβαση στο σύνολό της έστω και αν ο όρος 
αυτές αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της. Η εξαιρεστ, των 
τυκσωνιών επιλογής του Δικαστηρίου από το πεδίο εφαρμο
γής της χΰμίασης δικαιολογείται από το γεγονός ότι οι χ/ε- 
τικοί χχήνες είναι χυνήδως δημόσιας τάξης λόγω της φύ
ση; τους ως διαδικαστικών χαι έχουν άμεση σχέση με την 
οσχηση της κρατικής εξουσίας στον τικ;έα της διοίκησης 
της δικαιοσύνης, η δε υπαγωγή τους στη σύμβαση πιδανόν να 
δημιουργούσε σε ορισμένα χράτη δυσκολίες ως προς την κύ
ρωσή της. Εξ άλλου τα σπουδαιότερα δέκατα ρυδμίζσνται 
κπό το άσδρο 17 της σύαβασης των Βρυξελλών του 1968 
στην οποία είναι συμβαλλόμενα τα περισσότερα κράτη — μέ
λη της ΕΟΚ. Οι ΐ/ξαιρέσεις της υποπαραγράφου ε' αφορούν 
ζητήματα που ανάγονται στο δίκαιο των εταιριών κλπ. Αυ- 
ττ η εξαίρεση κσορά όλες Tt; πράξεις (χυμβάσεις. διοικη-
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**ς- «γγρβφή») wou είναι αναγκαίες γχα την ίδρυση μιάς 
•■ριίας. νομικού προσώ-χο.· κ..λπ.. ή αφορούν την εσωτερική 
.!ΐουργία τ, τη λύση κ.λπ. της εταιρίας χ-λπ. και οι οποίες 
^ίττΓΟίΛ ίτο Ηε*ίο εφαρμογής τον νόμον χου τις διέχει. Α- 
:£st2 .προπαρασκευαστικές πράξεις και συμφωνίες χου ε- 
υν αντικείμενο τη δέσμευση το» ενδιαφερομένων μερών ω; 

;ο; τη σύσταση της εταιρείας κ.λπ., οεν καλύπτονται αχό 
'V εξαίρεση. Τέλος τ, εξαίρεση καλύπτει όλες τις ενώσεις 
ςνώτων είτε έχουν νομική προσωπικότητα είτε όχι. είτε είναι 
ρΐοσκεπικού ή μη κερ/πικού χαρακτήρα. Στον όρο «εσωτερική 
ιτοιτνία» χειλαμβάνοντα: οι προσκλήσεις για συνέλευση, το 
/.αίωμα ψήφου, η απαιτουμένη πλε-.οψηφίσ κ.λπ. Στον όρο 
.υση» περιλαμβάνονται τόσο η λύση ή η διάλυση της εται- 
ας ιόπως αυτή προβλέπεται ατ.ό το καταστατικό της η 

:ό τον νόμο) όσο και η εξαφάνισή της λόγω συγχώνευσης ή 
ποιας άλλης σχετικής διαδικασίας. Ο όρος «προσωπική 
ύύνη των εταίρων» αφορά τους περιορισμούς που έχουν τε- 
* αττό τον νόμο χου διέπει τις εταιρίες κ.λχ. (π.χ. αναφο- 
/.ά με τη/ ατικτηση ακίνητης χεριουσίας) όχι όμως και 
: δεσμεύσε-ις ατό ενέργειες των οργάνων της εταιρίας. Ο: 
λευταίες ρ-υ-υρίΓοντα: με τις διατάξεις της υποπαραγράφου 

. Στην μποπαςάγραφο αυτή χροίλέχονται εξαιρέσεις χου 
υροόν -·,ς σχεσ ις μεταξύ του κύριου συμβαλλόμενου και των 
:των. Ειδικότερα εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής της 
μ βάσης το ύέμσ αν ο αντιπρόσωπε; έχει ττ, δυνατότητα να 
ταεύει τον κύριο συμβαλλόμενο ή or·/ ένα όργανο εταιρίας 

,-μικοό προσώπου ή ένωσης μχορεί να δεσμεύει την εταιρία 
την ένωση ν,.λχ. έναντι τρίτων. Η εξαίρεση αφορά μόνο 

ς σχέσεις του κύριου συμβαλλόμενου ή των τρίτων και όχι 
.λες χλευρές της αντιπροσώπευσης όπως χ.χ. τις σχέσεις 
τολέα και αντιπροσώπου ή χντιπρεσώπου και τρίτων. Η υ- 
.παράγραφος Σ' χναφέρεται στα TRUST, ύεσμό άγνωστο 
ο ελληνικό δίκαιο.
12. II εξαίρεση αχό το πεδίο εφαρμογής της σύμβασης 

παράγραφος 'ά'ι των ασφαλιστικών συμβάσεων για κινδύνους 
ευ εντοπίζονται στο έδαφος των κρατών — μελών ΕΌΚ δι- 
•ιολογειτα: αχό τη διαρκώς ευρυνόμενη ρύύμιση ασφαλιστι- 
υν ύεμάτων αχό το χαράγεογο κοινοτικό δίκαιο αλλά και 
•ν κρατική μεο·μνα για τους ασφαλισμένους. Αντίθετα υπά- 
<τα: στους κι.όνες οι ασφαλιστικές συμβάσεις για κ:ν;ύ- 
υς χου εντοπίζονται εκτός ΒΟΚ στις οχείες μχορεί ε. ίσης 

έχει εφαρμογή το άρύρο δ της σύμβασης.
J3. Τέλος σύμφωνα με την χαράγραφο I αυτού του άρύρο;,. 
ύ-γοντα: οτους ενιαίους κανόνες ο: συμβάσεις αντασφάλι- 
ς όχου E-εν υπάρχει ανά-,-κη να λτφ-ύε: χ.σγκαστικά υπόύη 
προστασία του πσφαλιζομένου όπως συμβαίνει με τις συυ.βα- 
ις ασφάλιση.; της παραγράφου 3.

Άρύρο 2.

όλων των κρα-ιων — μελών της '£λ>Κ και των πκρκτσοτεοων 
τρίτων χωρών. Ο κανόνας αυτός της ελεύ&ερης επιλογής του 
ctxatou συναντά-αι εχίσης σε πολλές ί ηύνείς σύμβασης όπως 
της Χβγτ,ς για το εφαρμοστέο δίκαιο στις διεθνείς πωλή- 
σεις οτγαύών. της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τη διεθνή εμπο
ρική διαιτησία, της Χάγης για το εφαρμοστέα δίκαιο στη-/ 
χ/-ιπροτώτσευση. χαύώς και στην I960 σύμβαση γοα το δια- 
χανονισμό των διαφορών χ/αφορικά με επενδύσεις μεταξύ κρα
τών και υπηκόων άλλων κρατών.

16. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 χυτού του άρύρου η επι
λογή 'ου εφαρμοστέου δικαίου μχορεί να είναι ρητή- ή να συ
νάγεται με βεβαιότητα αχό τις διατάξεις της σύμβασης ή 
τα δεδομένα της υχόύεσης. Π άντως αυτό το άρύρο δεν επι
τρέπει στο δικαστήριο να συμχεράνε: ότι υπάρχει επιλογή
εφαρμοστέου δικαίου αν δεν προκύπτει σαφής πρό,ύεση των 
μερών να κάνου-/ χυτή την επιλογή. Όταν δεν προκύπτει αυτή 
η πρόύεση εφαρμόζεται το άρύρο 4. Η τελευταία πρόταση 
αυτής της παραγράφου διευκρινίζει ότι η επιλογή του εφαρ
μοστέου δικαίου μπορεί να αφορά και μέρος μόνο της σύμβα
σης. Ο δικαστή; δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τη μερυν.ή επι
λογή ως τεκμήριο επιλογής για το σύνολο τη; σύμβασης για
τί τότε ύα κατεληγε σε εσφαλμένη κρίση σε καταστάσεις όπο, 
τα μέρη έχουν συμφωνήσει ω; προς την επιλογή δικαίου σε 
καθορισμένα σημεία αποκλειστικά. Επομένως ύα εφαρμόσει 
και εδώ το άρύρο 4.

17. Η παράγραφος 2 αφήνει στα μέρη μεγάλη- ελεούερία 
ως χρος το χρόνο επιλογής του εφαρμοστέου δικαίου. Αυτή 
μπορεί να γίνε: είτε κατά το χρόνο σύναψης της σύμβασης 
είτε προ ή μετά από χυτή την ημερομηνία. Ειχίσης και η 
τροποποίηση της συμφωνίας μπορεί να γίνει οποτεδήποτε, α
κόμη και κατα την ολοκλήρωση της σύμβασης ή α.αι μετά 
απο αυτή. Η ρύύμιση χυτό, είναι λογική συνέπεια του γεγο
νότος ότι η ανάγκη επιλογής του εφαρμοστέου δικαίου μπορεί 
να εμφανιστεί οποτεδήποτε. Εφ όσον λοιπόν έγινε δεκτή η 
οργή της ελούύερης επιλογής να ήταν παράλογο χυτή να πε
ριορίστε: στο χρόνο ολοκλήρωσης. Όταν η επιλογή του δι
καίου έχε: γίνε: ή έχε: τροποποιηθεί κ,ατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας, γεν/άτα: το ερώτημα ως προς τα όρια εντός 
των οποίων τ, επιλογή αυτή ή η τροποποίηση μπορεί να πσ- 
οαγει αποτελέσματα. Το ερώτη.ια αυτό ευ.πίπτε: στο πεδίο 
δικαιοδοσίας του εύνικού οικονομικού δικαίου.

18. Η παράγρα: 
νάνων αναγκαστικού 
εντοπίζονται τα δε: 
επιλογής.

-ς 3 επαοφαλιζε: την εφαρμογή των κα- 
δικαιου που ισχυουν στη χώρα στην οπο α 

•μένα τη; περίπτωσης κατά το χρόνο της

19. Η παράγραφος 4 αναφέρετα: σε ερωτήματα που έχουν 
~/επη με την ύπαρξη και την ισχύ τη; συμφωνίας των μερών 
ω; προς την επιλογή του εφαρμοστέου δικαίου.

! 4. Το πούρο αυτό τονίζει τον οικουμενικό χαρακτήρα των 
αιών κανόνων που προβλέποντα: από την κοινοτική αυτή σύμ 
ση. Η έννοια αυτού του οικουμενικού σαρακτήοα είναι ότι η 

Ί/.ογη του δίκαιου που κα-ύορίζετα: από τη σύμβαση αυτή 
τορε: να παράγει αποτελέσματα στο νόμο κράτους που δεν 
α: συμβαλλόμενο μέρος αυτή. Για παράδειγμα, συαί
■πένα μέρη σε μια ενοχική συμοαση μπορούν να επικεπουν κατ 
??'λ::τή ·ου αρύρου 3 ως εφαρμοστέα δίκαιο το δίκαιο τρί- 

γώρα; και ελλείψει -επιλογής, το δίκαιε τρίτης χώρας 
τορε: να διέπε: τη σμίαση που ουνήύ-αν τα μέρη σύμφωνα 
: τα αρύρα 4 κα: ό. εάν η σύμβατη έχε: τους στενέτεοους 
/ομος με χυτή την τρίτη χώρα. Από τα χ/ωτέρω προκύπτει

Άρύρο 3.

13. Ο κ.ανονας που καύιερώνεται σ χυτό το άρύρο απλώς 
τιβεβαιώνε: ένα κχ/ένα που συνχ/τάται -'ενικά στα 1_1.Λ.

Άρύρο 4.

20. Σύμφωνα μ: αυτό το άρύρο. όταν δεν υπάοχε: επιλο-ή 
χυμφωνα με τις ί:στάσεις του προηγουμένου άρύρου, εφααιεό- 
ζετα: το οι-καιο τη; χώρας με την οποία η ούμβοση συνδέεται 
στενότερα. Για τον προσδιορισμό αυτής της χώρας μποοεί να 
/.ηφύούν υπόψη γεγΌνότα που επήλύαν μετά την κατάρτιση 
της σύμβασης (παράγραφος Π.

21. Η ελαστικότττα της γενικής αρχή; τη; παρα-ρράφου 
1 μετριάζεται ουσιωδώς απο τσ τεκκόοια των παααγράοων
2—4 κ,α: την εραιοεση ττ

ΙΆ.Δ. που vC>‘J 1. Τι τεχμτ.*:2 ζντά ■Σ2Γ:ζ<:ντ2: ττον
;υν σε κάύε r:c-j S/CJV CfiZUEVZ μ? την 02212
ρυύμίζοντα: όγ· 2ί τνχόν εξωΤίίΐχά 72:27.72,017217.2

συμβάσεων των ϊυαέζλλοαένων η. c tozcc 7.222:21:
;;Τ Επί 2λέον ε«ν2: ?1V22CV vs :22:2·5ούν y£ 

V- 7:CT22T '■ 220 7V7:iZU.O 70V τ ο*.

ταοα-Όα·

ηφ υπόύεσης

ης της σύμβαση;.

Τ'_*γ —τ τ r-’n ^ *r ~·τ -
εμφανίζει με την οικονομική κα: κοινωνική ζωή μιας χώοας. 
Γενικά η παράγραφος 2 αυτόν του άσύρου δίνε: ένα χ/τικει- 
μενικό προσοιορισμο της έννοιας «στενότερος σύνδεσμος» που



— 3
από τη φύση της είναι αρκετά «υρεία χα: συγχρόνως δίνε: 
μα απλή λύτη στον προσδιορισμό τ-ου εφαρμοστέου δικοίε-υ ελ
λείψει επιλογής.

22. Η παραγραοος 3 αυτού του άρθρου εισάγει τεχαηριο 
υπέρ της χώρος όπου κείται το ακίνητο όταν αντικείμενο τη; 
σύμβασης είναι εμπράγματο δικαίωμα χρήσης ακινήτου. Το 
τεκμήριο αυτό. όπως χα: το τεκμήριο της προηγούμενης πα- 
ραγράοου είναι μαχητό. Π .·/. αν δύο πρόσωπα του διαμένουν 
οτο Βέλγιο συνάψουν -σύμβαση για ενοικίαση σπιτιού για θερι
νές διακοπές οτην Ελλάδα μπορεί να θεωρηθεί τ’ αυτή την 
περίπτωση ότι η σύαβαση συνδέεται στενότερα με τον Tore της 
κοινής χχτοιχίας των συμβαλλόμενων χαι όχι με τον τόπ-ε όχου 
κείται το ακίνητο. Τέλος επισημαίνεται ότι η τα;άγραφος 3 
δεν εχεχτείνετα: σε συμβάσεις του αφορούν ετισχευές ή κα- 
τατχευή αχίνητης τεριουσίας χα: αυτό γιατί η σύμβαση δεν 
αφορά αυτό χ,αθ’ εαυτό το ακίνητο.

23. Οι συμφάσεις μεταφοράς εμπορευμάτων υτάγοντα:. σύμ
φωνα με τη·; χαράγραφο 4. σε διαφορετιχό τεχμήρίο αχό αυτό 
της τα;αγρότου 2 λόγω της ιδιαιτερότητας του πειρουσιά- 
ζουν οι συμβάσεις αυτές. Με τα; όρο «αποστολέας» νοείται 
γονικά κάθε πρόσωπο του παραδύδει εμπορε-ύαατα για μετα
φορά χαι με τον όρο «μεταφορέας» αυτός του αναλαμβάνει 
να τα μεταφερε: ανεξάρτητα αν πραγματοποιεί ή όχι ο ίδιος 
τη μεταφορά Τόχος δε φόρτωσης χαι εκφορτωτής θεωρείται 
αυτός χου εχει συμφωνηθεί χατά το χρόνο σύναψης της σύμ- 
βασης.

24. Η χαράγραφος 5 αφή;ε: στο Λιχαστή μια διακριτική 
ε.νγε.ζζ:ζ ως ττ-ρος ττ^ν εοζρμο^τ) των τεκμηρίων των τταπ- 
γράφων 2—4 τα οχοία άλλωστε είνα: μαχητά.

Άρθρο 5.

25. Το άρθρο αυτό χαθιερώνει ένα χανόνα σύγκρουσης 
για ορτσμενες συμβάσεις χου συνάχτονται αχέ καταναλωτές. 
Η έννοια too όρου «συμβάσεις καταναλωτή» συμχίχτ:: με χυ
τόν χου χεριλαμβάνετα: στο άρθρο 13 της σύμβασης για 
την δικαιοδοσία χα: εκτέλεση αχοφάσεων. Οα χρέχε: δε να 
ερμηνεύεται σύμφωνα μ: το σχοχό αυτής της σύμβασης χου 
είναι η χροστασία του αδύνατου μέρους χαι σε συμφωνία με 
τις άλλες διεθνείς συμβάσεις χαι συμφωνίες χου επιδιώκουν 
τον ίδιο σχοχό. Επομένως, σύμφωνα χαι με τη; γνώμη χου 
εχιχράτησε χατά τις διαχραγματεύσεις. η σύαβαστ εφαρμό
ζεται χτττά χχυόνα μόνο όταν ο προμηθευτής των αγαθών ή 
υχηρεσιων ή ο χρηματοδότης αγαθών ή υχηοεσιών ενεργεί 
ως έμχορος ή εχαγγελματίας. Λεν εφαρμόζεται σε συμβά
σεις χου καταρτίζονται χπό εμπόρους, χχτατχευαστές ή 
χρόσωχα τα οχοία χατά την άσκηση ενός ελεύθερου ή εχι- 
στημονιχού εχαγγέλματος (χ.χ. γιατροί) χρομηθεύονται ε
ξοπλισμό ή υχηρεσίες αχαραίτητες για την άσκηση του ε
παγγέλματος τους. 'Οτχ; ο σχοχός της συμβατής χου κα
ταρτίζουν χυτά τα χρόσωχα είναι διττός, δηλαδή χατά ένα 
μέρος έχει ως αντικείμενο την χρομήθεια αγαθών χ.λχ. για 
σχοχό χου εμχίχτει στη; εχαγγελματιχή τους δραστηριότη
τα χαι χατά τα λοιχά είναι ξένος χρος αυτή, το άρθρο αυ
τό εφασμόζεται μόνο αν το πρόσωπό ενεργεί κυρίως έκτος 
της δραστηριότητας αυτής. 'Οταν ο αχοδ-έχτης των αγα
θών ή υπηρεσιών ενεργεί χατά κύριο λόγο εκτός της επαγ
γελματικής του δραστηριότητας αλλά Ο αντισυμβαλλόμενος το 
αγ;οεί χαι εφ’ όσον λαμβιανσμένων υχόψη όλων των συνθηκών, 
θεωρηθεί ότι δικαίως δεν θα έχοεχε να το γνωρίζει η συυ- 
ίαση δεν εμχίχτει στο άρθρο 5. Κατά συνέχεια χ; ο αποδέ
κτης των αγαθών ή υπηρεσιών εμφανίζεται ως επαγγελμα- 
τιας, καταγγέλλοντας χ.χ. αγαθά χου θα μχορούσχ; να χρη
σιμοποιηθούν για την άσκηση του επαγγέλματος του και χρη
σιμοποιεί έντυπα με την επωνυμία του. τότε προστατεύεται 
η καλή πίστη του αντισυμβαλλομένου και το άρθρο 5 δεν ε
φαρμόζεται. Ο κανόνας εχεκτιίνεται τόσο στις αγορές με 
μετρητά όσο χαι μα πίστωση αλλά οι χωλήσεις χρεωγρά- 
φων e£atpouvTai. Επίσης εφαρμόζεται σε προμήθειες υπη
ρεσιών (χ.χ. ασφαλειών).

26. Η παράγραφος 2 ενσωματώνει την αρχή ότι η επ 
λογή του εφαρμοστέου δικαίου σε μ α σύμβαση καταναλώσω 
δεν μπορεί να στερήσει τον καταναλωτή αχό την χροστασί: 
που του χροσφερεται αχό τις διατάξεις αναγκαστικού ?: 
καίου χου ισχύουν στη χώρα όπου αυτός συνήθως διαμένει, r 
αρχή δεν ισχύει υπό προϋποθέσεις χου καθορίζονται σε τρι: 
εδάφια αυτής της παραγράφου. Το πρώτο αφόρα μεταξύ άλ
λων τις ταχυδρομικές παραγγελίες και τις χωλήσεις «αχ 
χόρτα σε χόρτα». Πάντως ο έμπορος πρέπει να έχει προβεΙ 
σε ορισμένες ενέργειες όπως διαφήμιση από τα μέσα μαζι
κής ενημέρωσης, τον τύπο, τον κινηματογράφο ή- με κατει- 
λόγους που στοχεύουν ειδικά στη χώρα του αγοεαστή ή νε 
έχε'. κάνε: ειδική προσφορά μέσω μεταπράτη ή χονδρέμπορου - 
μεσάζοντα. Για παράδειγμα, -αν ένας Έλληνας συνάπτει σύμ
βαση ανταποκρινόμενος σε μια Γαλλική διαφήμιση τότε τ 
σύμβαση καλύπτεται αχέ τον ειδικό κοτνόνα. Αν όμως ο Έλ
ληνας απαντήσει σε μια αμερικχ;ιχή διαφήμιση ο κανόνα; 
δεν εφαρμόζεται, έστω χα; αν τα αγαθά χωλούνται στην 
Ελλάδα, χαρά μόνο αν η διαφήμιση έχει δημοσιευθεί σε ·' 
δική έκδοση για τις ευρωπαϊκές χώρες. Στην τελευταία πε
ρίπτωση ο πωλητής θα πρέπει να έχει κάνει ειδική διαφή
μιση χροοριζόμενη για το χώρο του καταναλωτή. Η φράστ 
«ολοκλήρωσε τις αχαραίτητες πράξεις» περιλαμβάνει αε- 
ταξύ άλλων αλληλογραφία και κ.άθε ενέργεια σχετική με 
προσφορά ή διαφήμιση. Σύμφωνα με το β' εδάφιο της παρα
γράφου 2 το άρθρο δ εφαρμόζεται σε όλες τις πεοιπτώοεις 
όχου ο έμχορος ή ο αντιπρόσωπός του έχει λάβε: την πα
ραγγελία του καταναλωτή στη χώρα όπου ο τελευταίος έ
χει τη συνήθη διαμονή του. ’Εδώ υπάρχει μια επικάλυψη 
μεταξύ των δύο εδαφίων η οποία όμως είναι μερική. Ιΐ.χ. 
το β' εδάφιο εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που ο κατανα
λωτής απευθύνθηκε σε μισ ξένη επιχείοηση κατά τη διάο- 
κεια μιας εμπορικής έκθεσης που έγινε στη χώρα του κα
ταναλωτή ή στο υποκατάστημα ή τον αντιπρόσωπο μιας ξέ
νης επιχείρησης που είναι εγκατεστημένη στο χώρο του κ.α- 
τχ;αλωτή και όταν ακόμη η ξένη αυτή επεχείρηση δεν έχει 
διαφημιστεί στη χώρα του καταναλωτή μ: τρόπο που να κ.α- 
λύπτεται αχό το β’ εδάφιο. Ο όρος «αντιπρόσωπος» καλύ
πτει κάθε πρόσωπο χου ενεργεί για λογαριασμό του εμπόρου. 
ΐΤο γ' εδάφιο της παραγράφου 2 καλύπτει μια ειδική περί
πτωση που θεωρήθηκε αναγκ.αίο να χροβλεφθεί για την ποο- 
στχσία του καταναλωτή με την εφαρμογή του άρθρου Γ). Η 
περίπτωση χυτή δεν καλύπτεται αχό το α' εδάφιο όπου α
παιτείται ολοκλήρωση των απαραίτητων πράξεων στη χώ
ρα του καταναλωτή, αφορά δε μόνο πώληση αγαθών.

■ Π άντως δεν θα ερμηνευθεί με στενό τρόπο ώστε να α
παιτείται η αυτοπρόσωπη φροντίδα του πωλητή για το τά
ξε ίδι. Αρκεί αυτός να το έχει οργανώσει κάνοντας τις σχε
τικές συμφωνίες με την εταιρία μεταφορών.

27. Η παράγραφος 3 του άρθρου 5 εισάγει μια εξαίοεση 
στο άρθρο 4.

28. Στη·; παράγραφο 4 χ;αφέροντα: ο: συμβάσεις στις ο
ποίες δεν εφαρμόζεται το άρθρο 5. Ο δικαιολογητικός λόγος 
της εξαίρεσης είναι ότι τα ειδικά προστατευτικά μέτρα του 
άρθρου 5 δεν είναι κατάλληλα για συμβάσεις μετ-αφτράς 
-(a), στις δε συμβάσεις (β)—χ.χ. διομονή σε ξενοδοχείο ή 
σειρά μχθημάτων ξένης γλώσσας—που αφορούν παροχές που 
προσφέοοντα; αχοκλειστικά σε ξένη χώρα, υπάρχει σασο στε
νός σύνδεσμος με τη χώρα αυτή ώστε να είναι άδικ.ο. αλλά 
και μη φυσιολογικά αναμενόμενο, να θεσπιστεί εξαίρεση απε 
τους γενικ,ούς κχνόνες των άρθρων 4 και δ έστω και αν έ
χουν προηγηθει πράξεις από τις χ;αφερόμενες στην παρά
γραφο 2—χ.χ. διαφήμιση.

29. Η παράγραφος δ εξασφαλίζει την εφαοκογή του άρ
θρου δ στα λεγόμενο «PACKAGE TOURS». Το άρθρο 
δ επομένως εφαρμόζεται και στην περίπτωση που το ο:γα- 
νωμένο ταξείδ: (χυνδυιτσμός μεταφοράς και στέγης), άρχι
ζε: με μεταφορά από τη χώρα της συνήθους διχμονής του 
καταναλωτή ή από κάποια άλλη χώρα υπό την προϋπόθεση 
βέβαια ότι πληρούντα: xat ο: λοιπές προϋποθέσεις των πα
ραγράφων 1 και 2.



Άρθρο 6. ···

iO. Σκοπός αυτσύ του άρθρου, όπως άλλωστε και όλης 
σύμβασης. είναι η προστασία του μέρους το οποίο, από 

νωνίχοοιχιονομιχη άποψη θεωρείται ως το περισσότερο α
ϊτό στη συμόατεκή ισχέση. Με αυτό το σκεπτικό η τάρα
χος 1 θέτει (όριο στην ελευθερία επιλογή; του εφαρμο- 
οο δικαίου όπως αυτή επιτρέπεται βάσει του άρθρου 3 
- μ£ αυτό srv το E^apjJLCTTeo ctxaio
-ά την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου προσφέρει αεγαλύ- 
η προστασία στον εργαζόμενο ατό εκείνη του του προσφί- 
το δίκαιο του έχει ετ:λεγεί .ατό τα μέρη, το τελευταίο 

ικολουθεί να παράγει αποτελέσματα βλ/ ά μόνο χατά το 
ος χ»! το μέτρο του προστατεύει πληρέστερα τον εργαζό- 
ο. Διαφορετικά ή χατά τα λοιπά εφαρμόζεται η ευνοΐ- 
ερη ρύθμιση του εφαρμοστέου δικαίου σύμφωνα με την 
ι παράγραφο 2 αυτού του άρθρου. Ότως προκύπτει και 
. το-/ τίτλο του άρθρου 6, αυτό δεν εφαρμόζετα. στις συλ- 
ικές συμβάσεις εργασίας. Ο: διατάξεις όμω; χναγχα- 

χού δικαίου—π.χ.αυτές του αφορούν την υγειινή χαι την 
αχλεια στον τόπο εργασίας—εξακολουθούν να τροστα- 
ουν τον εργαζόμενο. Ετίσης το γεγονός Ατι μια ατομική 
όαση εργασίας διέπεται ατό αλλοδαπό δίκαιο δεν έχε: ως 
,τέλεσμα την χατάργηση των αρμοδιοτήτων της εργατι- 
; ένωσης των εργαζομένων του τηγάζουν ατό τη συλλο- 
-ή σύμβαση εργασίας του ισχύει, στη χώρα τους. Π αρά 
γεγονός ότ: η σχέση εργασίας χαρακτηρίζεται στο κεί- 

•ό ως «σύμβαση εργασία;)) εν τούτοι; ο χανόνας αυτού 
j άρθρου καλύπτει επίσης τις περιπτώσεις άχυρων ή χνυ- 
ττατων σιχμβάσεων ή DE FACTO εργασιακών σχέσεων, 
αάτερα, αυτών ταυ χαρακτηρίζονται ατό αδυναμία τήρη- 
ς μιας συμφωνίας του ετιόάλλεται ατό τον νόμο για την 
οστασία των εργαζομένων.
31. Οι ρυθμίσεις τη; παραγράφου 2 αυτού τσυ άρθρου 
φέρουν ατό αυτές του άρθρου 4 χαι αποτελούν συγχερα- 
ό των κανόνων LA-Δ. του ισχύουν στα κράτη—μέλη της 
>Κ χαι της σχετικής νομολογίας του έχει διαμορφωθεί
αυτά.

'Αρθρο 7.
32. Στο άρθρο αυτό ενσωματώνονται αρχές του ισχύουν 
ρ εθνικός νομοθεσίες των κρατών — μελών ΕΟΚ καθώς
τάσεις του έχουν ήδη ετικρατήσει στη νομική βιβλιογρα- 

ι και τραχτική. Στο· κείμενο ετιχειρήθηκε μια εξειδίκευ- 
του όρου «σύνδεσμος» ώστε να διευκολυνθεί το έργο του 

,αστή του θα εφαρμόσει τη σύμίαση. Ως «στενές σύνδε
ες» με το αναγκαστικό δίκαιο άλλης χώρας θεωρείται 

το γεγονός ότι η σύμβαση τρόκειται να εκτελεστεί σε 
ή ή το ότι ο ένας συμβαλλόμενο; κατοικεί ή έχει το 

■προ της επιχειρηματικής του δραστηριότητας σ' αυτήν 
χώρα. Η εφαρμογή του αφόθηκε στη διακριτική ευχέρεια 

j δικαστή για να καλυφθούν πιθανές συνταγματικές δυ- 
υλίες. Επί πλέον δε δέθηκε δυνατότητα επιφύλαξης σύμ- 
να με τη διάταξη της ταραγράφου ί (α) του άρθρου 22.

33. Στην τιασάγραφο 2 τέθηκε κανόνας σύμφωνα μ: τον 
υιο εξασφαλίζεται η εφαρμογή κανόνων της χώρας του 
άζοντος δικαστή (FORUM) ότως τ.χ. κανόνες οχετι- 

■ με τη; τροστασία του καταναλωτή, τον ανταγωνισμό, 
,ς οικονουικεύς σ-υνασπισυούς (καρτέλ). ή ορισαένο: κά
νες σχετικοί με μεταφορές, οι οτοίο: είναι αναγκαστικού 
.-.αίου στη συγκεκριμένη περίπτωση ανεξάρτητα ατό το εφαρ- 
ττέο στη σύμβαση δίκαιο.

Άρθρο 8.

34. Η ταράγραφος 1 αυτού του άρθρου στοχεύει στ: να 
λύψε: όλες τις τλευρές διαμόρφωσης της σύμβασης τέρα 
ό το γενικέ της κύρος. Η ρύθμιση αυτή εφαρμόζεται και 
χφορικά με την ύταρξη και το κύρος της συναίνεσης των 
ρών ως προς την επιλογή του εφαρμοστέου δικαίου. Ο 
ος «διάταξης» χρησιμοποιήθηκε για να καλύψει τεριττώ- 
ις στι,ς οτοίες -υτάρχε: αμφισβήτηση ως τρος το κύρος

μιας διάταξης της σύμβασης όχως τ.χ. αυτής του αφορά 
την επιλογή του δικαίου. .

35. Π αρά την ύταρξη του γενικού κανόνα της ταραγρά
φου 1 η ταράγραφος 2 καθιερώνει έναν ειδικό κανόνα του 
αφορά μόνο στην ύταρξη της συναίνεσης των μερών και όχι 
στο κύρος της συναίνεσης αυτής. Ο όρος «συμπεριφορά» κα
λύπτει τοσο την ενέργεια όσο χαι την παράλειψη του συμβαλ
λόμενου του ετιχαλείται την εφαρμογή αυτής της ταραγρά
φου και όχι μόνο την τερίττωση του σιωπά. Οι τεριστάσει; 
του θα ληφθούν υτόψη αφορούν κυρίως στην τρακτική του 
ακολουθείται μεταξύ των μερών καθώς και στις προηγού
μενες εταγγελματικές τους σχέσεις. Ανάλογα δε με τη συ
γκεκριμένη τερίττωση η λέξη «συμβαλλόμενος» μτορίί ν’ 
αναφέρεται είτε στο συμβάλλόμενε, είτε στον αντισυμβαλλό
μενο. Η εφαρμογή της ταραγράφου 2 μπορεί να οδηγήσει 
-σε μια απαλλακτική -ατόφαση ως τρος το συμβαλλόμενο 
του θα δεσμεύονταν με την εφαρμογή της ταραγράφου 1, 
αλλά δεν ,μτορεί σε καμιά τερίττωση να οδηγήσει στο αντί
θετο αποτέλεσμα δηλ. να δεσμεύσει συμβαλλόμενο βάσει μιας 
σύμβασης η οτοία είναι ανύπαρκτη σύμφωνα με το εφαρμο
στέο γι’ αυτή δίκαιη.

36. Η ταράγραφος 4 του άρθρου 9 περιέχει έναν ειδικό 
κανόνα του αφορά τις μονομερείς δικαιοτραξίες. Αυτές δεν 
αναφέρονται στο ταρόν άρθρο. Πάντως οι κανόνες του άρ
θρου 8 εφαρμόζονται σ’ αυτές κατ' αναλογία.

Άρθρο θ.
37. Αυτό το άρθρο αναφέρεται στο τυτικό κύρος των συμ

βάσεων και των μονομερών δικαιοτραξιών. Ο’· τρώτε; τέσσε
ρεις τοράγραφοι τεριέχουν γενικούς κανόνες και οι τελευ
ταίες δύο ειδικούς για ορισμένους τύτους δικαιοτραξιών.

38. Οι ταράγραφο: 1—4 εφαρμόζονται τόσο σε συμβάσεις 
όσο και σε μονομερείς δικαιοτραξίες του σχετίζονται με υφι
στάμενη ή μέλλαυσα να συναφθεί σύμβαση. Η τελευταία αυ
τή σύμβαση τρέτε: να εμτίττει στο τεδίο εφαρμογής της 
ταρούσας σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
1 ταράγραφοι 2 και 3.

39. Στο άρθρο 9 οεν ορίζεται η έννοια του τύτσυ, θεω
ρείται τάντως ότι περιλαμβάνει κάθε εξωτερική εκδήλωση 
του απαιτείται για να εκφρασθεί η βούληση νομικής δέ
σμευσης ενός τροσώτου όχι όμως και τις ειδικές προϋποθέ
σεις του απαιτούν ορισμένα δίκαια ότως τ.χ. συναίνεση συγ
γενικού συμβουλίου.

40. Ως τρος τ: εφαρμοστέο δίκαιο το άρθρο δεν καθο
ρίζει τροτεσαιότητα μεταξύ LEX CAUSAE και LEX 
LOCI ACTUS (ταρ. 1). Αρκεί η σύμβαση να είναι έγκυ
ρη ως τρος ένα ατό τα δύο δίκαια για να αποφευχθούν ελατ
τώματα ως προς τον τύπο τα οποία σύμφωνα με το άλλο 
-θα οδηγούσαν σε ακυρότητα. Σύμφωνα επομένως με αυτό τ: 
πνεύμα όταν τάσσονται προθεσμίες από τα δύο δίκαια εντός 
των οποίων πρέπει να ζητηθεί η ακύρωση, θα ληφθει υπό- 
ψη το δίκαιο που θέτει τη βραχύτερη προθεσμία επειδή χύ
νει ί περισσότερο από το άλλο την εγκυρότητχ της τσάξης.

41. Προβλήματα μπορεί να δημιουσγηθούν (ταρ. 2} ως 
τρος τη LEX CAUSAE που θα εφαρμοστεί στην τερίττωση 
που οι συμβαλλόμενο: κατοικούν σε διαφορετικές χώρες. 
Κατ’ αρχήν, η LEX CAUSAE θα καθορισθε! σύμφωνα με 
τις διατάξει,; των άρθρων 3, 4 και 6 της σύμβασης για 
τις συμβάσεις του τροβλέτονται στο άρθρο 5 (τρόλ. κατω
τέρω ταρ. 43). Ειδικά το άρθρο 3 παράγραφος 2 ρυθμίζει 
τις τυπικές συνέπειες μιας εκούσιας αλλαγής εκ μέρους 
των μερών της LEX CAUSAE της σύμβασης. Σύμφωνα 
δε με την έννοια αυτού του άρθρου η σύμβαση είναι τυπικά 
έγκυρη εφ' όσον πληροί τς προϋποθέσεις οποιουδήτοτε από 
τα δίκαια του αν χφέ ο ονται στην τρώση πρόταση αυτής της 
παραγράφου. Το άρθρο 8 παράγραφος 1 προβλέπει ότι το 
ουσιαστικό κύρος μιας σύμβασης διέτετα: από το δίκαιο που 
θα ήταν εφαρμοστέο αν η σύμβαση ήταν έγκυρη. Στο άρθρο 
9 δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο αλλά εδώ θα τρέπει να γίνει



μια ανάλογη ερμηνεία της φράσης: «το δίχαιο χου τη ίιί. 
χει συμ,φωνα με βυτήν τη βύμδαση» και να διαβαστεί «το 
δίχοπο χου θα τη διέχει αν ήταν τυχιχά ισχυρή» ώστε ν' απο
φευχθεί το επιχείρημα που οδηγεί σε αδιέξοδο ότι: εφόσον 
ϊεν έχει επιλεγεί -/.όποιο δίχαιο χανενα δίχαιο δεν εφαρμό
ζεται μέχρι; ότευ θεωρηθεί ότι η σύμδαση είναι εγχυρη.

42. Στην χαράγραφο 3 ρυθμίζεται το θέμα σύναψης σύμ
δασης it’ αντιπροσώπου. Σύμφωνα με. αυτή αν ο: αντιπρόσω
πό: των συμδαλλομένων μερών ή ένας σεμδαλλόμενος χαι ο 
αντιπρόσωπός του άλλου ολοχληρώσουν τη σύμβαση σε μ·.α χώ
ρα, τότε εφαρμόζεται η χαράγραφος i αυτού του άρθρου έστω 
xat αν ot αντιπροσωπευόμενοι ή ο αντιπροσωπευόμενος βρί
σκονται σε άλλη χώρα.

43. Η χαράγραφος 5 περιέχει ειδιχούς χανόνες για τις 
συμβάσεις χου αναφέρονται στο άρθρο 5 χαράγρ. 1 υχό τις 
προϋποθέσεις χου τίθενται στο άρθρο δ χαράγρ. 2 λαμδσ- 
νομένων υχάϋη χαι των χαραγράφοϊν 4 χαι 5 του ιδίου άρ
θρου. Σχσπός της ειδιχής αυτής ρύθμισης, όχως χαι αυτής 
του άρθρου 5, είναι η χροστασία του χαταναλωτή με την 
εφαρμογή των χανόνων αναγχαστιχού διχαίου χου ισχύουν στον 
τόχο της συνήθους διαμονής του δεδομένης χα: της στενής 
συνάφειας χου υπάοχει μεταξύ χανόνων αναγχαστιχοΰ διχαίου 
χου αφορούν τον τύχο xat αυτών χου αφορούν την ουσία.

44. Η χαράγραφος 6 του ίδιου άρθρου αφορά διατάξεις 
σχετιχές με το εφαραοστέο δίχαιο ως χρος τον τύχο των συμ
βάσεων με αντικείμενο εμπράγματο διχιίωμα ή δικαίωμα 
χρήσης σε αχίνητο η δε έχταση εφαρμογής της είναι η αυτή 
με του άρθρου 4 χαρ. 3.

'Αρθρο 10.
45. Αυτό το άρθρο οριοθετεί το χεδίο εφαρμογής του εφαρ

μοστέου διχαίου στις συμδατιχές ενοχές υχό τους όρους αυ
τής της σύμδασης.

46. Στην χαράγραφο 1 αναφέρεται ενδε'χτιχά, όχως προ- 
χύχτει αχό τη διατύχωση «ειδιχότερα», άτι το εφαρμοστέο 
στη σύμιδαση δίκαιο διέχει την ερμηνεία της σύμδασης χαι 
την εχχλήρωση των ενοχών xou δημιουργεί χαθώς χαι τις 
συνέχειες της μη εχχλήρωσης υχό τις χροΰχοθέσεις της 
υχοχαραγράφου γ. Κσλύχτε: εχομένως το σύνολο των όρων 
χου απαιτούνται. είτε αχό το νόμο είτε αχό τη σύμδαση γισ 
την εχχλήρωση της χαρσχής. Δεν οκορά όμως τον τρόχο 
εχχλήρωσης της ενοχής ecu χαλύχτεται αχό τη δεύτερη 
χαοάγραφο αυτού του άρθρου ή την ιχανότητα για ίιχαο- 
χραξία των συμδαλλομένων (αρ. 11 της σύμβασης) ή του; 
όρους χου αφορούν τον τύχο της ενέργειας χου χρίσει να γί
νε: γ>α την εχχλήρωση τη; ενοχής. Αντίθετα εμχίχτουν 
στις διατάξεις της χαρ. 1 αυτού του άρθρου όροι χου αφοοούν 
τον τόχο χαι το χρόνο εχχλήρωση; της χαροχής, τη δυνα
τότητα εχχλήοωστ]; ττς παροχής αχό τον τρίτο, την εχιμέ- 
λεια με την οχοία χρέχει να εχχληρωθεί η χάροχή, του; 
όρους εχχλήρωσης της χαροχής γενικά ή αναφοριχά με ορι
σμένες χατηγοοιες ενοχών (χρημαπχές ενοχές, διαζευχτι- 
χές. εις ολόχληρον. αδιαίρετες). Ειδικότερα ως χρος τις 
χρηματικές ενοχές στη ρύθμιση αατου του αρθοου εμχίχτουν 
οι όροι χου στερούν τη; αχαλλαγή ταυ οφειλέτη χου εχει 
εξοφλήσει την ενοχή, την εξοφλητιχή απόδειξη χ.λχ.

Η έχφραση «συνέχε’ες της μη εχχλήρωσης” αναφέρετα: 
στις συνέχειες χου χροσδίδει το δίχαιο ή η σύμβαση στη μη 
εχχλήρωση μ:ας ενοχής ανεξάρτητα αχό την ευθυνη του
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οότητας της σύμδ-ασης εμχίχτουν στην ex αρμογή της σύαδσ- 
σης. Εχειδή όμως ο: συνέχειες αυτές δεν έχουν συμδατιχο 
χαραχτήρα σύμφωνα με το δίχαιο χου ισχύει σε ορισμένα συμ-

δαλλόμενα μέρη, χρ οδλέφθηχε η δυνατότητα διατύχωσης εχ 
φύλαξης (αρ. 22 (1) δ).

47. Η έννοια του όρου «τρόποι ««.πλήρωσης» της χαρι 
γράφου 2 χαθοοίζεται αχό τη LEX FOEL Συνήθως c 
αφορά τους κανόνες χου καθορίζουν τις επίσημες αργίες, το 
τρόχο με τον οποίο θα διαπιστωθεί αν τα χροσφερόμενα αγ: 
θά είναι τα κατάλληλα χαι τι θα χρέχει να αχολουθήσι 
μια τυχόν άρνηση χαραλαδής τους επειδή δρέθηχσν αχ ατό.· 
ληλα. Το διχαστήριο έχει τη διακριτική ευχέρεια να εοσ: 
μόσει το δίχαιο του τοχου εχχλήρωσης της χαροχής εοοσο 
αυτό σχετίζεται με τον τρόπο που χρέχει να εχχληρωθεί 
χαραχή ώστε ν’ αχοδοθιί δικαιοσύνη μεταξύ των μερών.

'Αρθρο 11.

4S. Η ιχανότηιτα διχαίου των φυσιχών χαι νομιχών χροσι. 
■των δεν εμχίχτει στο χεδίο εφαρμογής της σύμβασης (Άρθ: 
1 (2) (α) χαι (ε)). Η εξαίρεση έχει την έννοια ότι χά-ύ 
συμβαλλόμενο χράτος θα εξακολουθεί να εφαρμόζει το διν 
του σύστημα ΙΑ_Δ. αναφοριχά με τη·/ ιχανότητα για otxa:; 
χραξία. Παρά ταύτα, αυτό το άρθρο χροδλέχει μια μεριχ· 
υχαγωγή στο χεδίο εφαρμφγής της σύμδασης θεμάτων δι 
χαιοχραχτιχής ιχανότητα; γι» την χροστασία του φυσιχ; 
χροσωχου χου πιστεύει χαλόχιστα ότι συναλλάσσεται με ο; 
σιχό χρόσωχο χλήρως ιχανό για διχαιοχραξία χαι χου, με- 
την χαταρτιση σύμδασης, αντιχρούεται με την ένσταση τη 
ανικανότητας του αντισυμβαλλομένου. Στην χερίχτωση αυτ· 
νζόφγιι κίνδυνος να κηρυχθεί άχυρη ή αχυρώσιμη η σύμδασ 
που συνήψε χατ’ εφαρμογή νόμου άλλου αχό αυτόν του τόχο 
exou χαταρτισθηχε η σύμδαση. Αυτός ο χίνδυνος υχάρχει στ: 
περιπτώσεις όχου οι εθνιχές νομοθεσίες χρίνουν την ικανέ 
τητα με δάση το στοιχείο της εθνιχότητας ή της κατοικίας 
Πάντως η χροστασία αυτή εξασφαλίζεται υχό ιδιαίτερα τ. 
στηρές προϋχοθέσεις. 'Ετσι δεν εφαρμόζονται οι διατάξει 
αυτού του άρθρου αν οι δύο συμβαλλόμενοι δεν δρίσχοντε 
στην ίδια χώρα έστω χαι αν, σύμφωνα με το δίχαιο χου διέχι 
τη σύμβαση, αυτή θεωρείται ότι έχει σαναφθεί στη χώρα i 
xou δρίσχεται το χρόσωχο xou έχει πλήρη ιχανότητα για ρ· 
χαιοπραξία. Επίσης εφαρμόζεται μόνο αν υπάρχει σύγχρουσ· 
μεταξύ του νόμου ο οχοίος σύμφωνα με το Ι.ΔαΙ. του διχα 
ζοντος διχαστή διέχει τα θέαατα ιχανότητα; του χροσώχυ 
χου επικαλείται ανιχανότητα χαι σου νόμου της χώρας όχο 
συνήφθη η σύμβαση. Τέλος το χρόσωχο χου εχιχαλείεαι σν: 
χανότητα χρέχει να θεωρείται χλήρως ιχανό χατά το διχα: 
της αυτής χώρας. 'Οπως χραχύχτε; αχό τη διατύπωση τ: 
άρθρου, το βάρος της απόδειξης ανήχει στο αέρος χου εχ: 
χαλείται ανιχανότητα.

'Αρθρο 12.
49. Στο άοθρο αυτό ρυναίζονται θέματα εφαρμοστέα ::· 

χαίου στις σχέσεις μεταξύ εχχωρητσύ xat εχδοχεα.

50. Στην παράγραφο 1 ορίζεται ότι οι χμοιδαίες υποχρεώ 
σεις του εν.χωρητή χα: του εχδοχέσ διέχοντα: αχό το δίν.α:'. 
το οχοιο σύμφωνα με τη·/ παρούσα σύμδαση εφαρμόζεται στ- 
σύμδαση μεταξύ τους.

51. Αντίθετα στη/ παράγραφο 2 ορίζεται ότι στις σχέσε·: 
μεταξύ εχδοχέχ χαι οφειλέτη χ,λχ. εφαρμόζεται το cixar. 
xcu διεχει την απαίτηση.

Άρθρο 13.
51. Το άρθρο αυτό εφαρμόζεται μόνο σε συμδατιχή υχοχσ· 

τάστατη χαι όχι σε υχοχασάσταση εν. του νόμου, όπως τ.χ. σ'-":- 
βαίνει σε περίπτωση αποζημίωσης από. αδιχσχραξία, όχου : 
ασφαλιστής μπορεί να υχοχαταστήσει το θύμα ως χρος τις 
απαιτήσεις του έναντι του αδιχοχραχτησαντοςι

Άρθρο 1 4.
53. Στην παράγραφο 1 ορίζεται ότι εφαρμοστέο δίχαιο σ: 

θέματα βάρους απόδειξης χα: τεχμηρίων στις συμδατιχές 
ενοχές είναι το δίχαιο χου σύμφωνα με την παρούσα σύμδαση
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.-ει ττ, σύμβαση. Όμως to βάρος της απόδειξης δεν υτό- 
■τα·. γενικά στο δίχαιο αυτό, παρά μόνο εφόσον χα: στην 
τάση χου οι όροι sou αναφέρονται στο βάρος της απόδειξις 
αι πράγματι όροι ουσίας.! Δεν περιλαμβάνονται σ’ οπτούς 
/.αήρto χου χραδλέχονται ή συνάγονται αχό το νόμο όπως 

το τεκμήριο της αποδοχής γεγονότων αχό το μέρος τον 
jrxa επειδή αυτά δεν αποτελούν μέρος του συμβασιχού Δε- 
ού.
54. Η χαράγραφος 2 ρυΔμίζει το παραδεχτό αποδεικτιχών 
?ων για την απόδειξη διχαιοχραςιών. Το εφαρμοστέο δίκαιο 
ψ περίπτωση αυτή καΔορίζεται δαιζευχτχά ώστε να ιχα- 
τοιηΔοόν τόσο οι απαιτήσεις του διχαίου του FORUM όσο 
: αυτές των νομικών προσδοκιών των μερών χατά τον 
/νο κατάρτισης της διχαιοπραξίας. Έτσι το δίχαιο του 
-άζοντος διχαστή σννήΔως χρησιμοποιείται για να ορισΔούν
μέσα τα οτοια τρέχει να χρησιμοποιηθούν για να αποδει- 

εί μια δοχαισχραξία. Με όαση αυτό το ϊίχαιο Δα γίνει 
«ή χ.χ. η απόδειξη με μάρτυρες έστω χαι αν το όιχαιο 
} δυέχει την ουσία ή τον τύπο της διχαιοπραξίας προβ/.έ- 

αυστηρότερο χανόνα. Αν αντίεΔτα το δίχαιο του διέχει 
τύπο της διχαιοχραξίας ασχείται σε χροφοριχή συμφω- 

χαι εαιτρέχει η συμφωνία αυτή να αποδειχΔεί με μάρτυ- 
οι προσδοκίες των μελών του στηρίχΔηχαν σ’ αυτά το νέ- 

Δα διαψευσΔοών αν αυτή η απόδειξη δε γίνει δεχτή, εχει- 
το όίχαιο του FORUM απαιτεί γραπτή απόδειξη. Τα 

:τ, επομένως πρέπει ν’ αφεΔούν ελεύΔερα να χρησιμοποίή- 
>ν τα οπτοδειχτΓχά μέσα που αναγνωρίζονται από το δίχαιο 
υ διέχει την τυπική ισχύ της σύμβασης. Πάντως ο φιλε- 
υύερισμός αυτός δε Δα πρέπει να οδηγήσει σε υποχρέωση 

διχάζβντος διχαστή να δεχΔεί αποδειχτιχά μέσα που δεν 
χγνωρίζοντα; αχό το δίχαιό του.

55. Στην παράγραφο 2 αυτού τοα άρΔρου το χείμενο ανα- 
,εται σε «ένα από τα αναφ-ερόμενα στο άρΔρο 9 δίκαιο», 
έκφραση αυτή σημαίνει ότι αν η σύμβαση π.χ. είναι τυπιχά 

•υρή σύμφωνα με το δίχαιο που διέπει την συσία της αλλά
είναι ισχυρή χατά τον τύπο σύμφωνα με το δίχαιο του 

:« χατάρτισής της. τα μέρη μπορούν να χρησιμοποιήσουν 
ο τα μέσα απόδειξης που προ&λέπονται από το ποώτο δί- 
:0 έστω και αν το δεύτερο είναι επιεικέστερο αναφοριχά 
την απόδειξη ΑντίΔετα αν η σύμβαση είναι πυτ.ιχά ισχυ- 

σύμφωνα χα: με τα δύο δίχαιο (LEX CAUSAE χα: 
X LOCI ACTUSJ, τότε τα μέρη μπορούν να χρησιμο- 
ήσουν τα μέσα απόδειξης που προ&λέπονται είτε από το 
είτε από το άλλο. Το Δέμα τη; αποδεικτικής δύναμης 

ι μονομερών διχαεοπραξιών δεν περιελήφΔη στο πεδίο ε- 
;μογής της σύμβασης λόγω αδυναμίας συμφωνίας χατά τις 
πραγματεύσεις αν χαι είχε περιληφΔεί στο προσχέδιο της 
.όασης του 1972.

ΆρΔρο 15.

56. Εόναι αυτονότητο ότι δεν υφίστατα: Δέμα παραπομπής 
ν υπέχει επιλογή των μερών ως προς το εφαρμοστέο δι
ό στη σύμβαση του συνάπτουν. Η επιλογή του αυτόματα 
κλείει την παραπομπή σε άλλο δίχαιο. Σύμφωνα όμως με 
ή το άρΔφο αποχλείετα: η παραπεμπή χαι στην περίπτω- 
που δεν υπάρχει επιλογή του εσαρτεοστέου διχαίου. Σ αυτήν

περίπτωση η σύμβαση δεέπεται από το δίχαιο της χώρας 
την οποία αυτή συνδέεται στενότερα (άρΔ. 4 παρ. 1).

57. Στη/ παράγραφο 2 του άρΔρου 4 εισάγεται το τεχμή- 
ότι αυτή η χώρα είναι εχείνη χου διαμένει συνήΔως το 

ος που οφείλει να εχτελέσε: τη/ χαραχτηριστεχή παροχή, 
υαένως δε Δα ήταν δίχαιο το διχαστήρεο. παρά τη; ύπαρ-
αυτού του τεχμηρίου. να υπαγάγει τη σύμβαση στο δίχαιο 
,ης χώρας χατά παραπομπή, μόνο επειδή ο χανόνας συ- 
ούσεως στη χώρα όπου η σύμβαση τοποΔετείτα; περιλαμ- 
ει άλλα συνδετιχά στοιχεία.

ΆοΔρο 16.
58. Στο άρΔρο αυτό περιλαμβάνεται μια αχριβής χαι αυ- 
;.ρά διατυπωμένη επιφύλαξη υπέρ της δημόσιας τάξης

Κατ’ αρχήν οι χανόνες δημόσιας τάξης δεν ασχούν επίδραση 
στο δίχαιο που χαΔφρίζεται ειδιχά αχό τη σύμβαση. Η δη
μοσία τάξη λαμβαΝετχζι υπόψη μόνο στην περίπτωση που αν 
εφαρμοστεί μια συγχεχριμένη διάταξη του εφαρμοστέου δι
καίου, αυτό Δα οδηγούσε σε συνέχειες χου είναι ασυμβίβαστε; 
με τη δημόσια τάξη του FORUM. Επομένως είναι δυνατόν 
να εφαρμοστεί αλλοδαπό δοχαεο χου γενιχά μπορεί να Δεω- 
ρηΔεί ότι αντιτίΔεται στη δημόσια τάξιη του FORUM εφόσον 
τα χραγματιχά αποτελέσματα της εφαρμογής της στη συ
γκεκριμένη περίπτωση δε Δεγουν αυτά χαΔεαυτά τη δ-ηεό
σια αυτή τάξη. Επιπλέον, το ασυμβίβαστο πρέπει να είναι 
«πρόδηλο·». Αυτή η χροΰπύΔεση που επαναλαμβάνεται σε όλες 
τις συμβάσεις LA.A, της Χάγης από το 195θ χαι ενταύΔεν 
απαιτεί από το δικαστήριο να αιτιολογεί τα ειδιχά την απο
δοχή μιας ένστασης δημόσιας τάξης. Τέλος extσημαίνεται 
ότι στην έννοια «δημόσια τάιξη» περιλαμβάνεται χαι η δη
μόσια τάξη της Κοινότητας χου αποτελεί αναπόσπαστο μέ
ρος της δηχόσκτς τάξης όλων των χριστών - μελών της Ευ
ρωπαϊκής Κοινότητας.

ΆρΔρο 17.

59. Σύμφωνα με αυτό το άρΔρο η σύμβαση εφαρμόζεται 
μόνο στις συμβάσεις που χαταρτίζοντα: μετά την έναρξη 
ισχύος της. Η έναρξη ισχύος της σύμβασης Δα εξετασΔεί 
χωριστά χατά χώρα δεδομένου ότι δεν προβλέπεται ταυτό
χρονη έναρξη ισχύος για όλα τα συμβαλλόμενα χράτη (αρ. 
29). Πάντως δεν υπάρχει διάταξη που να εμποδίζει διχα- 
στήριο συμβαλλομένου χράτους στο οποίο δεν ισχύει αχόμη τ 
σύμβαση να τησ οφαραόζει εχ των προτρων με την έννοιυ
τη; RATIO SCRIPTA.

ΆρΔρο 18.

60. Αυτό το άρΔρο σχοπό έχε; να υπενΔυμίσει ότι χατά 
την ερμηνεία μιας διεΔνούς σύμβασης πρέπει να λαμβάνΐται 
υπόψη ο διεΔνής χαραχτήρας της'. Επομένως το διχαστήριο 
όταν την ερμηνεύει δεν μπορεί να ταυτίζει διατάξεις αυτής 
της σύμβασης με διατάξεις νόμων χαΔαρά εΔνιχού χσρο- 
χτήρα.

ΆρΔρο 19.

61. Σ’ αυτό το άρΔρο ρυΔμίζονται Δέματα που αφορούν 
χώρες χωρίς ενοποιημένο νομιχό σύστημα.

ΆρΔρο 20.

62. Σχοπός συτού του άρΔρου είναι να αποφευχΔεί η πϊ- 
ρίπτωση σύγχρουσης τη; σύμβασης με πράξεις των χοινωτι- 
χών οργάνων χαΔιερώνοντας την υπεροχή του χοινοτιχού δι- 
χαίου. Αυτό το άρΔρο βασίζεται στο άρΔρο 52 παράγραφος 
2 της σύμβασης της 27 Σεπτεμβρίου 1986 όπως αναΔεωρή- 
Δηχε με τη σύμβαση προσχώρησης του 1987. θ'- διατάξεις 
του xotvoTtxou διχαίου που υπερέχουν της σύμβασης είναι, α- 
ναφοριχά με το περιεχόμενό τους, συτές που σε σχέση με 
ειδιχούς τομείς χαΔιερώνουν κανόνες Ι.Δ.Δ. αναφοριχά με 
ενοχές από συμβάσεις. Π.χ. υπερισχύει της σύμβασης ο χα- 
νονισμός σύγχρουσης νόμων αναφοριχά με συμβάσεις εργα
σίας. Στην έννοια του χοινοτιχού διχαίου πεοιλαμβάνονται 
όχι μόνο πράξεις των οργάνων των Ευρωπαΐχών Κοινοτήτων 
δηλαδή χανονισμοί χα: οδηγίες χαΔώς χα: συμβάσεις χου 
χαταρτίζοντα; από την χοινότητα αλ>-ά χαι εΔνιχές νομοΔε- 
σίες που ισχύουν για την εναρμόνιση της εφαρμογής αυτών 
των ποάξεων. Επίσης στην ανωτέρω έννοια περιλαμβάνο
νται όχι μόνο ο: πράξεις των κοινοτιχών οργάνων που ισχύ
ουν χατά την έναρξη ισχύος της σύμβασης αΑ/.α επίσης 
χα: αυτές που Δα ισχύσουν μετά από αυτή την ηεερομηνια.

ΆρΔρο 21.

63. ,Οι διατάξεις αυτού του άρΔρου έχουν την έννοια οτι 
η σύμβαση αυτή δε Δα εμποδίζει την εοαραογή άλλων διεΔ- 
νών συμβάσεων που ισχύουν ή μέλλουν να ισχύσουν. Η ρηορ® 
αυτή έχει ήδη χρηοτμοχοιηΔεί χαι σε άλλες διεΔνείς συμβά-
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σείς ότως στη σύμβαση της Χάγης για το εφαρμοστέο δι- 
χ,αιο στις τεριουσιαχές σχέσεις των συζύγων (Αρ. 20) και 
στη σύμβαση για το εφαρμοστέο δίκαιο στη αντιτροσώτευση 
(αρ. 22) και στοχεύει στο να ετιτρέψει στην κατά το δυνα- 
τόν μεγαλύτερη διεθνή ενότητα στην προσέγγιση των θεμά- 
των του καλύττοντα: αϊτό αυτή. Βέβαια αυτή η διάταξη ο εν 
καλύττε: τις δυσκ-ολίες του μταρεί να ταραυσιαστούν ατό τη 
συνδιασμένη εφαρμογή αυτής της σύμβαση; χαι άλλης σχε- 
τιχής. ιδιαίτερα αν η τελευταία τεριέχε: διάταξη όμοια με 
αυτή του άρθρου 21. Σ’ αυτή την τερίττωση τα κράτη του 
είναι μέρη σε τολλές διεθνείς συμβάσεις θα τρέτει να υτερ- 
τηδούν αυτές τις ουσχολίες εφαρμόζοντας τις συμβάσεις 
χωρίς να διακυβεύϊυσ την τήρηση διεθνών τους υτοχρεώ- 
σεων. Ετί τλέον. το άρθρο 21 -Sa τρέτει να εφαρμόζεται 
σε συνδυασμέ με τα άρθρα 24 χαι 25. Το άρθρο αυτό κ.α- 
θορίζε: τούς όρους υιτό τους οτοίους ένα κράτος—μέρος 
αυτής της σύμβασης μτορεί να γίνει μέρος μιας τολυμερούς 
σύμβασης μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος αυτής της 
σύμβασης. Τα δε άρθρα 24 καί 25 ανασέρονται στις τερι- 
ττώσεις όσου η κατάρτιση άλλων συμβάσεων 3α έ3ιγε την 
ενοτοίηση του ετιτυγχάνεται μ' αυτή τη σύμβαση.

• Άρ3?ο 22.

64. Σ’ αυτό το άρ3ρο τροσϊιορίζοντα: οι ετιφυλάξεις το ι 
μταρούν να γίνουν στις διατάξεις του άρθ-ρου 7 ταράγραφος 
1 χαι 10 ταράγραφος 1 χαι τη διαδικασία διατϋτωσης χαι 
ανάκλησής τους.

Άρ3ρο 23.

65. Οι ϊιατάξεις αυτού του άρ3ρου. βάσει των οτοίων ε- 
τιτράτεται στα συμβαλλόμενα μέρη να 3εστ!σουν μονομε- 
ρώς νέους χανόνες σύγκρουσης νόμων για 3έματα του εμτί- 
ιίτομν στο τεδίο εφαρμογής αυτής της σύμβασης, είναι μάλ
λον ασυνή3εις. Θεωρή3ηχε όμως αναγκαίο να 3εστιστούν 
ετειδή είναι τι3ανό τολιτιχοί. οικονομικοί ή κοινωνικοί λό
γοι να ετιβάλουν την τροτοτοιηση χάτοιου κανόνα σύγκρου
σης σε κάτοιο συμβαλλόμενο κράτος το οτοίο. χωρίς την ευ
χέρεια αυτή. 3α ήταν αναγκασμένο να καταγγείλει τη. σύμ
βαση. Πάντως η δυνατότητα αυτή υτόκειται σε ορισμένους 
όεους και τεριορισεούς : α) τ 3έστιση νέου κανόνα είναι 
δυνατή α/ καθιερώνει νέο κανόνα σύγκρουσης νόμων για ο
ρισμένη κατηγορία συμβάσεων. Δεν ετιτρέτεται όμως βάσει 
αυτού του άρθρου η εγκατάλειψη των αρχών του καθιερώ
νει η σύμβαση. Ετομένιος, είναι δυνατή η θέστιση ϊιασορι- 
τικού κανόνα σύγκρουσης τ.χ. για συμβάσεις του συνάττουν 
ταξειδιωτικοί τράκτορες ή συμβάσεις σχετικές με μαθήμα
τα οι’ αλληλογραφίας, ότου η ιδιαιτερότητα της σύμβασης 
θα μτορούσε να δικαιολογήσει μια ατόκληση ατό ένα γενικέ 
κ.ανόνα. Πάντως οι συμβάσεις αυτές θα τρέτει να εμτίττουν 
στ; τεδίο εφαρμογής της σύμβασης. Και 3) κατά την θέστι- 
ση του νέου κανόσα θα τρέτει να ακολουθηθούν ορισμένοι δια
δικαστικοί κανόνες (ταράγραφοι 2 και 3).

Άρθρα 24 και 25.

66. Η διαδικασία των διαβουλεύσεων του τροδλέτεται ατό 
το:άρθρο 23 για την μονομερή θέση νέων κανόνων σύγκρου
σης νόμων τροίλέτεται ετίσης και στην τερίττωση του ένα 
κράτος ετιθυμε: αυτό το ατοτέλεσμα βάσει σύμβασης στην 
οτοια γίνεται μέρος και της οτοοίας αντικείμενο είναι και 
ρύθμιση θέματος Ι.Δ-Δ. ατό αυτά του εμτίττουν στο τεϊίο 
εφαρμογής της σύμβασης. Το ίδιο ισχύει και στην τερίττωση 
της μεταγενέστερης τροσχώσησης σε σύμβαη ανοικτή για 
υτογραφή τριν ατό την έναρξη ιχύος της ταρούσας σύμβασης. 
Στην τασάγοαφο 2 ορίζονται οι τεριττωσείς οτου δεν ακολου
θείται η διαδικασία της τροηγσύμενης ταραγράφου.

61. Το άρρο 24 καθιερώνει μια αυστηρή διάκριση μετα
ξύ συμβάσεων στις οτοιες συμβάλλονται ελεύθευρα τα συμ- 
βαλλόμενα κράτη και αυτών στις οτοιες μτορούν να γίνουν 
μέρη μόνο υτό την τροϋτόθεση ότι θα ακολουθήσουν τη δια
δικασία των διαβουλεύσεων.

Για τις συμβάσεις της τρώτης κατηγορίας εφαρμόζεται η 
διαδικασία του άρθρου 25 ενώ για τις συμβάσεις της δεύτε
ρης κατηγορίας η διαδικασία του άρθρου 23, εκτός ατό, ττν 
τερίοδο των 2 ετών του συντέμνονται σε ένα.

Άρθρο 26.

68. Στο άρθρο αυτό τροβλέτεται διαδικασία (αναθεώρησης 
της σύμβασης.

Άρθρα 27 έως 33.

69. Το άρθρο 27 ορίζει τα εδάφη των κρατών — μερών 
στα οτοία εφαρμόζεται η σύμβαση.

70. Στα άρθρα 28—29 ρυθμίζονται θέματα ανοίγματος 
για υτογραφή και έναρξης ισχύος.

71. Το άρθρο 30 ρυθμίζει θέματα διάρκειας ισχύος κυ: 
ανανέωσης. Η δεκαετία ή η τενταετία του ορίζεται σ’ αυτό 
το άρθρο αρχίζει για όλα τα κράτη ατό την ημερομηνία της 
κατάθεσης του εβδόμου εγγράφου ετικύρωσης κ.τ.λ. (άρθρο 
29 ταράγραφος 1).

72. Τα άρθρα 31 και 33 αναθέτουν τη διαχείριση (διεύ
θυνση) της σύμβασης στο Γενικέ Γραμματέα του Συαβουλίου 
των Ευρωταικών Κοινοτήτων. Δεν υτάρχει τρέδλεψη τροσ- 
χώρησης τρίτων κρατών στη σύμβαση. Ετομένως αυτή είναι 
δυνατή μόνο μέσα ατό διαβουλεύσεις μεταξύ των κρατών - με
λών της κοινότητας.

73. Ως τρος την τροσχώρηση των νέων κρατών - μελών 
της Ευρωταϊκής Κοινότητας δεν υτάρχει τρόβλεψη δεδομέ
νου ότι υτοχρεούνται να τροσχωρήσουν σ’ αυτή βάσει των γενι
κών κανόνων τροσχώσησης στις Ευρωταϊκές Κοινότητες. Η 
θέση αυτή εκφράσθηκε ρητά σε κοινή δήλωση των εννέα κρα
τών - μελών της Ε.Ο.Κ. του υτόγραψαν τη σύμβαση στις 19 
Ιουνίου 19S0 (υτό III).

74. Αυτά ετιδιώκονται με την κύρωση της σύμβασης και 
ταραχαλούμε να ψηφισθει ατό τη Βουλή.

Αθήνα. 7 Οκτωβρίου 1987 
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ
Κύρωση σύμβασης για την τροσχώρηση της Ελληνικής Δη

μοκρατίας στη σύμβαση για το εφαρμοστέο Δίκαιο στις συμ
βατικές ενοχές.

Άρθρο τρώτο.
Κυρώνεται κσ· έχε: την ισχύ του ορίζει το άρθρο 28 τα

ράγραφος 1 του Συντάγματος η σύμβαση για την τροσχώρηση 
της Ελληνικής Δημοκρατίας στη σύμβαση για το εφαρμοστέο 
δίκαιο στις συμβατικές ενοχές, του υτογράφηκε στο Λουξευ- 
όούργο στις 10 Ατριλίου 1984 και της οτοίας το κείμενο σε 
τρωτότυτο στην ελληνική γλώσσα έχε: ως εξής:


