
ν.. —/ii-.t, Xcacv «κύρωση Σύμβασης διχαστικής ασωγης τι 
' ,ε; υτο-θέσεις μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας 7.α:

1η; Γεομανικής Λαϊκής Δημοκρατίας».

Προ; τη Βουλή τωι· Ελλήνων

ντ:τ 6.7.1984 υτογράβτηκε στο Βερολίνο Σύμβαση Δικ.α- 
.. “η;’Αρωγής 'ο αττ:7.ες υτοθέσεις μεταξύ της Ελληνικής 
Λτ^07.;ατίας κα: της Γε?μαν·.7.ής Λα:*-ής Δημοκρατίας.

Η Σύμβαση τεριλαμβάνει 33 άρθρα κα: διαιρείται τε /
7.ε ο ά/.α. α. # ,

Τ; τεοώτο κεοάλαιο (άρθρο 1) ανασερεται στους ορισμούς 
εστικέ: υτοθέσεις» και «δικαστήρια».
Το δεύτερο κεοάλαιο (άρθρα 2-—7'; ανασέρετα1. στη 'Όμική

_ι;·α των υτηκ.όων των Συμβαλλόμενων Μερών του ζη-
;:7.α*τθ7.ή αρωγή και ειδικότερα την ελεύθερη τρότίαση 

-τ; δικαστήρια των υτηκ.όων κ.αθενός ατό τα Συμβαλλόμενα 
Ινεατη ττο έδασος του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους, την 
αταλλαγή ατό την εγγυοδοσία άλλο:ατού, την αταλλαγή ατο 
την ,τοχρέωση τροτληρωμής των εξόδο>ν διαδικασίας του γι- 
,ίτα: με αίτηοη ενώτιον του αρμόδιου δικαστηρίου του Συμ- 
ταλλό-εενου Κράτους, του οτόίου c α:τών είναι υτήν.οος. εκδί- 
;:τα·. δε ατόοαση τερ: αταλλαγής τροτληρωμής του υτό·/ε:τα: 
ττην ταρουσίοση τιστοτοιητικού. του βεβαιώνει. ότι ο αϊτών δε 
διαθέτει ή διαθέτει τα αταραίτητα οικονομικά μέσα για την 
εκτέλεση της διαδικασίας.

Το τρίτο κεοάλαιο (άρθρα 8—191 τεριέχε: τη διαδικασία 
της δικαστικής αρωγής τε αττικές υτοθέσεις, του γίνεται μετά 
ατό τ'τττη των δικ.αστησίων των Συμβαλλόμενων Κρατών και 
διαβιβάζεται μέαω των Υτουργείων Λι/κ.αιοσύνης των Κρατών 
αυτών. Ο: αιτήσεις έχουν τυγ/.εν.ριμένο τεριεχόμενο 7.α: τύτο. 
II εν.τέλετη των αιτήσεων όιν.αττιν.ής αρωγής γίνεται σύαρωνα 
με τη νομοθεσία του Συμβαλλόμενου Κράτους, στο οτοίο ανή- 
7.ε: το δικαστήριο στο οτοίο ατευθύνεται η αίτηση, η 2ε ατο- 
δειξη αΐτήσεως γίνεται με εγγραςο ταραλαόής. του σέρε: την 
ημερομηνία επίδοσης.

Στη συνέχεια τεριέχετα: διάταξη τερί της ασυλίας των 
μαρτύρων κ·α: των εμπειρογνωμόνων τερ! των εξόδων της οι- 
7.αστ·.7.ής αρωγή; καθώς 7υα: των τερ’.ττώσεων ασνήσεως δικα
στικής ταωγής.

Το τέταστο κεσάλαιο (άρθβο 201 τεοιέχε: τη δυνατότητα 
τασονής τληοοσοριών ατό τα Υτουρ-'εία Δικαιοσύνης των Συμ- 
οαλλόαενων Κρατών σε αστικές υτοθέσεις.

Το τεαττο ν.εσάλαιο (άρθρα 21—241 ανασέρετα: στ:: τρά- 
σεις 7.α: έγγρασα 7.α: τερ’.έχε: την ατταλλαγή ατό ετικ.ύρωση 
των τραξεων κ.-α: των εγγοάοων. την ανταλλαγή ληξ :α; νικών 
τοατεων μετά ατό αίτηση, την άρνηση δ:α£!β αση ς ληξιαρχι- 
'/.ων τ:;άΗΐων.

Το ετ,το κεοάλαιο ίάτνεα 25—301 ανασέρετα: ττην ανα
γνώριση ν.α: εν.τέλεση των δικαστικών ατοσάσεων.

Στο έβδομο 7.εοάλα:ο (άρθρα 31—33' υτάρ/ουν τελικές 
••^τάσεις του ανασέροντα: στην :σ/ύ 7.α: στη·/ ετικύρωτη της 
-'.ν'όασης αυτής.

Ατό γεν.χότερη άτοψη η Σόαίατη αυτή ακολουθεί τ:ς γε- 
Ί’-'.ε: α;·/ές της διεθνούς τσαχτικής στα θέματα αυτά χσ·5ώς 
/·3'· το τροηγούμενο άλλων Συμβάσεων αυτού του είδους μ: άλ- 
λε: Ανατολ’.χοευρωταϊχές νώσες.

Πιστεύεται ότ: η Σύυ.ίατη αυτή ασσαλώς -3α διευκολύνει 
τοσο τους υτηχοους όσο χα: τις αρχές των δύο χωρών στη 
•ή-ΉΥ^η των μεταξύ τους σχέσεων χα: ελττίζεται. ότι ·3α συμ- 
οαλλε: ·3ετ:χά στην ενδυνάμωση του φιλικού -/.λίματος ανάμεσα 
-τ:ς δύο χώρες:

Α·3ήνα, 18 Νοεμβρίου 1985 
Ο: Ττουργοί

Εξωτερικών Οιχονοαιχών
ΚΆΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜ. ΤΣΟΒΟΛΑΣ

Λΐ7.α:ο σύ·/ης
ΓΕΏΡΓΙΟΣ ΑΛΕΣ. Μ .ΑΓΚΑΚΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Κύρωση Σύμβασης οιχαστικ.ής ασωγής σε αστια,ες υτο-ΰεσε·.ς με

ταξύ της Ελλην.χής Δημοκρατίας κα: της Γερμανικής Λαϊ
κής Δημοκρατίας.

Αρ-3ρο σρωτο.

Κυρώνεται κα: έχε: την :σχύ. σου ορίξε: το άρ-λρο 28 rap. 
1 του Συντάγματος, η Σύμβαση εικαστικής αρωγής σε αστ:- 
κές υσο-3έσε:ς μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας κα: της 
Γερμανικής Λαϊκής Δημοκρατίας, της orcia: το κείμενο σε 
πωτότυτο στη·/ Ελληνική κ,α: Γαλλική γλώσσα έχε: ως
εξής:

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΓ

ΣΥΜΒΑΣΗ

Δικαστικής αρωγής σε αστικές υσοβέσεις μεταξύ της Ελλη
νικής Δημοκρατίας και της Γερμανικής Λαϊκής Δημοκρα-

Η Ελληνική Δημοκρατία και η Γερμανική Λαϊκή Δημο
κρατία. επ-όυμώντας να εν-3αρρυνουν τη σιλική συνεργασία 
μεταξύ των ούο Κρατών με βάση τους σκέτους κα: τις αρχές 
του διακηρύσσονται στην Τελική Πράξη της Διάσκεψης για 
την ασράλεια κα: τη συνεργασία στην Ευρώτη. κ.αι εμτνεοαενες 
ατό την ετι-ύυμία να ρυθμίσουν τις σχέσεις μεταξύ των εύο 
Κρατών στον τομέα της εικαστικής αρωγής σε αστικές υτο- 
-3έσε:ς.

Ατοςάσισαν να συνάψουν την ταρούσα Σύμβαση.
Για το σκοτό αυτό, ειόρισαν σαν τληρεξούσιους τους:
Εκ μέρους της Ελληνικής Δημοκρατίας 
τον Υτουργό Εξωτερικών κ. Γιάννη Χαραλαμτόμτουλο. 
Εκ μέεους της Γερμανικής Λαϊκής Δημοκρατίας 
τον Υεεουργό Εξωτερικών χ. OSKAB. FISCHER 

:: ετοιο: συμσώνησαν τα αχόλσυλα:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
Ορισμοί.

’ Λε-Sco 1.

Κα

ί 1')
τις ασ 
κ.αι εε- 

(21 
οτχέ: 
άνασέο

ά την ταρούσα Σύμβαση:

Ο όρος «σε αστικ.ές ·υτο-5έσεις» τεσ'.λαμίά/ει εκ.τός ατό 
τεκές υτο·3έσε:ς. τις υτο*3έσε:ς εμτορικ.ού. οικογενειακ,ού 
.-ατικού ε’.κ.αίου.

Ο οροε «οικαστήεια» τερ:λαμβάνε: ετίσης τις ά/Αες 
των στοίων τ αεμοειότητα εκτείνεται στις υτο-βέσεις του 
ονσα: ττο εοάσιο (11 του ταεόντος άρ-3ρου.

ΚΕΦΑΔΑΙΟ II
Νομική τρ-οστασία.

Ά?-3ρο 2.
Εΰ.εύι5ερη τρόσβαση στα εικ.αστήρια.

(1) Οι υτήκ.οο: κσύενός ατό τα Συμβαλλάκενα Κράτη έχουν 
στο έεασος του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους ελεύ-βερτ τρό
σβαση στα δικαστήρια κ.αι μτορούν να εγείσουν ενώτιόν τους 
αγωγές σε αστικά -λέματα με τους ίδιους όρους ότως κα: ο: 
υτήκ.οο: του Συμβαλλόμενου αυτού Κεάτους.

(2) θεωρούνται υτήχοο: ενός Συμβαλλόμενου Κράτους τα 
άτομα του έχουν την ιθαγένεια αυτού του Συμβαλλόμενου Κσά- 
τους συμσωνα με τη νομο-3εσ:α του τελευταίου αυτού.

(3) Οι διατάξεις της ταραγράοου 1 του ταρόντος άρ-5ρου 
εσαρμόζοντα: MUTATI? MUTANDIS στα νομικά τρόσωτα 
του συσταβηκ.α/ σύμσωνα με τη νομο-Sεσ:α του ενός Συμβαλλό
μενου Κράτους και έχουν την έδρα τους στο έδασος αυτού.

Άρθρο 3.
Αταλλαγή ατό την εγγυοδοσία αλλοβατού.

Ο: υτήκοο: ενός Συμβαλλόμενου Κράτους του εμφανίζονται 
σαν αιτούντες ενώτιον δικαστηρίων του άλλου Συμβαλλόμενου 
Κράτους, αταλλάσσονται ατό την εγγυοδοσία αλλοδατού. με 
την τροϋτόθεση να κατοικούν ή να διαμένουν στο έδασος ενός 
ατό τα Συμβαλλόμενα Κράτη,


