
Στο σ/έϊιο Νόμου «κύρωση της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας 
για τη ίιαβίίαση αιτήσεεο/ Βικαστικής αρωγής».

ΓΙροζ τη Βον/.ι'ι των Ελλήνων
Η Συμφωνία αυτή καταρτίσθηκε από το Συμβούλιο της 

Ευρώπης και ανοίχτηκε γιά υπογραφή στις 27 Ιανουάριου 
1977. Μεταξύ των χωρών που έχουν υπογράψει είναι και 
ι] Ελλάδα. Ήδη ισχύει τόσο διεθνώς όσο και για τη χώρα 
μας από 28.2.1977.

Σκοπός της Συμφωνίας αυτής είναι η άρση των οικονο
μικών εμποδίων και η διευκόλυνση της προσφυγής στη Δι
καιοσύνη των οικονομικά ασθενεστέρων ατόμων, ώστε να 
μπορούν να αξιώνουν τα δικαιώματα τους όταν αναφέρονται 
σε υποθέσεις του αστικού, εμπορικού ή διοικητικού δικαίου 
στό έδαφος ενός Συμβαλλομένου Κράτους, ενω είναι κά
τοικοι ενός άλλου. I . ,: ·.-·.·

Για την πραγμάτωση του σκοπού αυτού κάθε Συμβαλ
λόμενο Κράτος καθορίζει μια αρχή αποστολής των αιτή
σεων δικαστικής αρωγής, αρμόδια να διαβιβάζει στο εξω
τερικό και μια Κεντρική αρχή παραλαβής των αιτήσεων 
που προέρχεται από ένα Συμβαλλόμενο Κράτος, αρμόδια 
να τις προωθεί περαιτέρω στις επιχώριες υπηρεσίες. Βα
σικό καθήκον της αρχής αποστολής είναι η παροχή αρωγής 
στον' αιτούντα για συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιο- 
λογητικών. Η αρχή παραλαβής αντίστοιχα έχει καθήκον 
/α διαβιβάζει στις αρμόδιες υπηρεσίες και να πληροφορεί 
την αρχή αποστολής για την τύχη της αιτήσεως. Η όλη 
διαδικασία είναι αδάπανη για τον αιτούντα.

Για την χώρα μας αρμόδιο και για τις δυο παραπάνω 
λειτουργίες καθορίζεται με τον νόμο αυτό, το Τπουργείο 
Δικαιοσύνης. ·

Αναλυτικά στις διατάξεις της Συμφωνίας προβλ.έπονται : 
’,Στο άρ-Spo 1 τα πρόσωπα που αφορά το Σύμφωνο.
' Στο άρθρο 2 οι αρχές αποστολής και η Κεντρική Αρχή 

παραλ.αβής των αιτήσεων δικαστικής αρωγής που κάθε 
Κράτος - μέλος του Συμφώνου ορίζει.

Στο άρθρο 3 ot αρμοδιότητες των αρχών αυτών.

Στα άρθρα 4 και 5 οτι τα έγγραφα που διαβιβάζονται 
δεν χρειάζονται επικυρώσεις και οτι η όλ.η διαδικασία εί
ναι αδάπανη για τον αιτούντα.

Στο άρθρο 6 οι γλ.ώσσες στις οποίες πρέπει να είναι συν
ταγμένη ή μεταφρασμένη η αίτηση και τα συνημμένα 
έγγραφα.·

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο άρθρο 7 οτι οΐ κεντρικές αρχές των Συμβαλλόμε
νων Μερών ενημερώνονται, αμοιβαία, για το δίκαιο που 
ισχύει σε κάθε μια σχετικά με το θέμα.

Στο άρθρο 8 οτι κάθε Κράτος μέλος του Συμφώνου 
έχει τη δυνατότητα με μια δήλ.ωση προς τον Γενικό Γραμ
ματέα του Συμβουλίου Ευρώπης να ανακοινώσει κάθε μετα
βολή στην αρμοδιότητα των αρχών που έχει καθορίσει 
σύμφωνα με το άρθρο 2 του Συμφώνου. . .

Τα άρθρα 9 - 15 είναι τα συνήθη στις Ευρωπαϊκές 
συμβάσεις και αφορούν την υπογραφή του Συμφώνου, ημε
ρομηνία ενάρξεως ισχύος του κ.τ.λ.

Είναι γνωστό οτι λόγω της μεγάλης διασποράς των Ελ
λήνων στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο και της εγκαταστάσεως 
τους σε διάφορες χώρες προκύπτουν συνέχεια περιπτώσεις 
κατά τις οποίες οι συγγενείς τους στην Ελλάδα, αναγκά
ζονται να ζητήσουν δικαστική αρωγή από άλλες χώρες , 
για να προστατεύσουν τα συμφέροντά τους, που σχετίζο
νται με τους εγκαταστημένους στην αλλοδαπή οικείους τους. 
Η εξυπηρέτηση που παρέχει η Συμφωνία είναι προφανής 
και πολλή μεγάλη , τόσο στις παραπάνω περιπτώσεις,' όσο ' 
και στις αντίστροφες (Έλληνας του εξωτερικού να προ-. 
σφεύγει στην Ελληνική Δικαιοσύνη) ·. ···.

Όλα αυτά έχει σα σκοπό η Συμφωνία που υποβάλλου
με στη Βουλή και παρακαλούμε για την κύρωσή της."'ήή"
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Κύρωτη της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας,για. τη Βια^ίίατή των' 
αιτήσεων ϊιχαστιχής αρωγής.

Αρ *Sp ο πρ ωτο.

Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει' '■ Vo1:: ap-Spo*'28 
•παρσγρ. 1 του Συντάγματος, η Ευρώπαϊχή ΣυμφωνιίΓ-'γ'ια - 
τη -ϊιχίίίαση των αιτήσεων εικαστικής αρωγής του οτογρά-' 
φτηκε στο Στρασίούργο στις 27 Ιανουάριου 1977, της οποίας 
το κείμενο, σε πρωτότυπο στη γαλλική γλώσσα και σε με
τάφραση στην Ελληνική, έχει ως εςής: .. (.··· ·.·..·')


