
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΓΚΗΙ.'ΣΠ

Σ'το σ/έο ιο νόμου για την «Κύρωση της Σύμβασης Νομικής 
Συνεργασίας μεταξύ τητ Ελληνικής Δήμο/.:ατιας /.ζι τητ 
Κυπρ·.ακής Δημο'/.ρατια; σε θέματα ζστικού. οικογένειαν.::, 
εμπορικού κα: ποινικού :ιτ. αίου» του υπογράφτηκε στη Λευ
κωσία στις Γ».3.tDS4.

Iίοοζ τη Βυΐ'/.ή ιωι· Ελλήνων

Η Σύμβαση που δίνεται για κύρωση περιλαμβάνει .34 άρ
θρα 7.2! διαιρείται σε οκτώ κεφάλαια.

Το πρώτο κεφάλαιο νάρθρα 1—10) περιέχει γενικές δια
τάξεις σχετικές με Τ2 υποκείμενα της εν νομής προστασίας, 
τη δικαστική αρωγή. τον τρίτο επικίΐοων!ζς των δικαστικών 
αρχών των συμβαλλομενων μερών, την έκταση της :ικζστ·-
7.ής αρωγής. το περιεχόμενο της αίτησης 7.2! δικαστική αρω
γή. την εκτέλεση της αίτησης διν.αστικής αρωγής. τ;ς επιδό- 
τε:ς. τ:ς τερ'.ττώτεις άρνησης δικαστική; αρωγής. την υπο
χρέωση των συμβαλλομένων μερών γ:2 παροχή πληροφοριών 
σε θέματα ci/.aicu. τζ έγγραφα. τ:ς ληξ:αρχικές πράξεις, την 
εξαγωγή ή μεταβίβαση πιστώσεων ή μίτων πληρωμής 7.α; 
την προστασία μαρτύρων /.ζ: τρζγμντογνωμόνων.

1984. της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο. ττην ·λλτ·:7.ή 
■'λώσσα. έχει ως εςης:

ΣΥΜΒΑΣΗ
XΟΛΙΙΚΗΣ ΣΥΝΗΡΓΛΣΙΑΣ

Μεταξύ της Ελληνικής Δημον.ρατία; λα: της Κυπριακής 
Δήμον:ατιας τε θέματα αστιν.ού, οικογενειακόν, εμπορικού

7.2! T0!V!7.0V ?!7.aioU.

Ο ΙΙρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας και ο ΙΙρόε- 
ίρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. αποδίδοντας μεγάλη σπου- 
-αιότητα ττη νομική συνεργασία ζνάμεσα στις δύο χώρες απο
φάσισαν να συνάθουν μ:ζ Σύμβαση συνεργασίας σε θ ίμ ζ τ 2. 
αστικού. οικογενειακού. εμπορικού κα: ποινικού δικαίου και
γ!2 TO "7.0 τό 2'ντό ϊΐόρίΤΖν Τ2ν Τ/,Τ 01 TC'.TIO'JT του ς :

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας:
Τον κ. Γεώργιο — Αλες ον-ρο Μζγκζκη. Υπουργό Δικαιο

σύνης. _ ^
Ο Πρόείρος της Κυπριακής Δημοκρατίας:

Τον κ. Φοίβο Ν'. Κληρίδη, Υπουργό Δικαιοσύνης.

Οι δύο Υπουργοί, αφού αντάλλαζαν τα πληρεξούσια έγ- 
γραςά τους, συμφώνησαν τα ακόλουθα:

Το δεύτερο κεςάλαιο (άρθρα 16— 21 ί αναοίρετζ: ττα δι- 
καττικά έξοδα.

Το τρίτο κεςάλαιο (άρθρο 21—26) αναςέρετα: ττην ανα
γνώριση κ.ζι εκ.τελετη ίικαττικων αποφάσεων.

Το τέταρτο κεςάλαιο (άρθρα 26--29) αναφέρετζι στην 
αναγνώριτη και εκτέλεση διαταγμάτων διατροφής.

Το πέμπτο κεςάλαιο (άρθρα 29 — 31) αναςέρετα: ττη δια
δοχή — ίιαχείριτη περιουσιών και επικύρωση διαθηκών.

Το έκτο κεφάλαιο (άρθρο 31) αναςέρετα: ττη συνεργασία 
σε θέματα ποινικού δικαίου. -Γ '■·'··■

Το εόίοαο κεςάλαιο (άρ·5ρζ 32. 33) περιέχει ειδικές δια
τάξεις (περιπτώτεις μη εςαρμογής της Συμβατής', το' ότι 
δεν θίγονται διατάξεις άλλων Συμβάτεον που ισχύουν μεταξύ 
τωη δύο Χυμβαλύνομένω-; μερών και 'ρυθμίζουν ·3έματα της 
Σμιόασης αυτής). :..;γ a ·- - Γ - -- - - — - .

Το όγδοο κεςάλαιο (άρ-3ρο 34) περιέχει τις τελικές δια
τάξεις που προβλέπουν ότι η Σύμβαση -Sa αρχίσει να ισχύει 
ένα μήνα μετά την ανταλλαγή των εγγράςων επικύρωσης και 
ότι μπορεί να καταγγελθεί εγγράςως οποτεδήποτε. .·

Από τα ποιραπάηο γίνεται σαςές ότι 'ρυθμίζεται ένα ευρύ 
ςάτμα ζητηιυ,άτων και ·3α διευκολυνθεί τημα-.τικά η νομική 
συνεργασία μεταιξύ των δύο Χωρών. ·.' .;· '■'·

.•Άλλωστε η Σύμβαση αυτή δεν υςίττατα: από τι; γενικές 
γραμμές της διεθνούς πρακτικής σ’ ότι αςορά παρόμοιες Συμ
βάσεις. - - ;Γ- , λ - . ' . .·τ .··.»· - ·

Στη 'νομοθετική κύρωση της παραπάνω Σύμβασης αποσκο
πεί το προτεινόμενο νομοσχέδιο που θέτουμε υπ' ό·Δ:ν σας για 
•ύήςυση. . .... :

Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 1934 ' ’’ '
Οι Υπουργοί

ν<·.___ Εξωτερικών . ·. . .· Δικαιοσύνης \·
I.' ΧαΡΑΛΑΝΙ Π Ο Π Ο ΥΑΟΣ . . Γ,—Λ, ΜΑΓΚ.ΑΙύΗΣ

Εσωτερικών
ΑΓΑΛΙ. ΚΟΊ'ΤΣΟΓίόΡΓΑΣ

: · Οικονοαικών
ΓΕΡ, ΑΡΣΕΝΗΣ

·. ·: 1 ί·'Γ ε ι\ ·-
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Κύρωση Σύμβασης Νομικής Συνεργασίας μεταξύ της Ελ
ληνικής Δημοκρατίας και της Κυπριακής'Δημοκρατίας σε 
θέματα αστικού, οικογενειακού, εμπορικού και ποινικού δι
καίου.
- , ' ' Αρθρο πρώτο.·

Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθοο 28 παρ. 
1 του Συντάγματος η Σύαβατη νομικής συνεργασίας μεταξύ 
της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυπριακής Δημοκρα
τίας σε θέματα αστικού, οικογενειακού, εμπορικού και ποινι
κού δικαίου που υπογράρηκο στη Λευκωσία στις 5 Μ·αρτιου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Γενικές Διατάξεις.

Άρθρο 1.

Έννομη Προστασία.

1) Οι υπήκοοι του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους και πρό
σωπα που έχουν την συνήθη διαμονή τους σ’ αυτό, καθώς και 
οι Έλληνες στο γένος και οι Κύπριοι στην καταγωγή, απο
λαμβάνουν στο έδαςος του άλλου Συκβαλλόμενου Μέρους την 
ίδια νομική προστασία με τους υπήκονύ; του όσον αφορά τα 
προσωπικά ή περιουσιακά τους δικαιώματα σε θέματα αστικού, 
οικογενειακού, εμπορικού και ποινικού δικαίου. Οπουδήποτε 
στη Σύμβαση αυτή αν α φέρονται οι όρο: «εμπορικό δίκαιο» ή 
«εμπορκές υποθέσεις», περιλαμβάνουν αντίστοιχα και το ναυ
τικό δίκαιο και τις ναυτικές υποθέσεις.

2) Οι διατάξεις αυτής της Σύμβασης έχουν εφαρμογή, 
χροσαρμοζύμενες κατάλληλα, και στα νομικά ' πρόσωπα που 
έχουν την έδρα τους στο έδαφος του ενός από'τα 'Συμβαλλό
μενα Μέρη ή τα οποία ιδρύθηκαν ή εγκαταστάθηκαν σ’ αυτά 
σύμφωνα με τη νομοθεσία τους.

3) Τα πρόσωπα που αναφέρ-crvται στις παραγράφους 1 και 
2 έχουν το δικαίωμα να απευθύνονται ελεύθερα στα δικαστή
ρια. στις ειταγγελικές κα; συμβολαιογραφικέ; αρχές (που 
στο εξής θα ονομάζονται «δικαστικέ; αρχές)), που η δικαιο
δοσία τους καλύπτει τα θέματα που ρυθμίζονται από αυτή τη 
Σύμβαση, καθώς κα: σε οποιαδήποτε άλλη αρμόδια -αρχή του 
άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους. Τα πρόσωπά αυτά, μπορούν να 
εμφανίζονται, vcc υποβάλλουν αιτήσεις και να εγείρουν αγω
γές ενώπιον των πιο πάιω αρχών, αε τους ίδιους όσους που 
παρέχεται αυτή η δυνατότητα στους υπηκόους του άλλου Συμ- 
ίαλλόυ-ενου Μέρους.

Άρθρο 2.
::;·.. Δικαστική Αρωγή. -·:ύ.π'· 1

.1) Οι δικαστικές αρχές των δύο Συμβαλλόμενων Μερών 
θα παρέχουν αμοιβαία δικαστική αρωγή σε αστικές, οικογε
νειακές, εμπορικές >.αι ποινικές υποθέσεις.

2) Οι δικαστικές αρχές θα παρέχουν δικαστική αρο>γή και 
στις άλλες αρχές που η αρμοδιότητα τους εκτείνεται στις 
υποθέσεις που αναφέροντα: στην παράγραφο 1 αυτού του άρ
θρου. ■ . · 1

- Άρθρο 3.
Τρόπος επικοινωνίας.

Οι δικαστικές αρχές των Συμβαλλόμενων Μερών θα επι- 
7.ο:νωνούν μεταξύ τους, για τους σκοπούς της δικαστικής αρω
γής, μέσω των αντιστοίχων Υπουργείων Δικαιοσύνης. Δεν απο
κλείεται η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί και η διπλωματική
οδός. > .· -ucr . ·:.δ


