
Στό σχέδιο νόμου γιά κύρωση τής Συμβάσεως σχετικώς 
-ai την έπίδοση καί κοινοποίηση στο εξωτερικό δικα
στικών καί έξωδίκων πράξεων σέ άστικές ή εμπορικές 
υποθέσεις πού ύπογράφηκε στη Χάγη στις 15.11.1965.

Ποός ιή Βουλή ιών Έλλ-ΐ/να.>ν
Με τό υποβαλλόμενο σχέδιο- νόμου, σκοπεϊται ή κύρωση 

της πολυμερούς άνοικτής Συμβάσεως πού άφορά την έν 
γένει έπίδοση στό έξωτερικό αστικών καί εμπορικών δικο
γράφων.

Μέ τη Σύμβαση σκοπεϊται ή δημιουργία ένός κεντρικού 
σε κάθε συμβαλλόμενο Κράτος Φορέα άρμόδιου για την 
έπίδοση καί κοινοποίηση κάθε είδους δικογράφων (άστικοϋ, 
εμπορικού περιεχομένου). ti y.

Ό Κεντρικός αυτός Φορέας θά δέχεται σχετική αίτηση 
άπό τις αρμόδιες ‘Αρχές ή τούς δημόσιους λειτουργούς ετέ
ρου συμβαλλόμενου Κράτους καί θά φροντίζει για τη σύν
νομη έπίδοση ή κοινοποίηση καί την άποστολή στη συνέχεια 
τού άποδεικτικοϋ έκτέλεσης ή μη της αίτησης.

’Εκτός άπ’ αυτά μέ την παραπάνω Σύμβαση (άρθρ. 11) 
δέν άποκλείεται 5πως τά συμβαλλόμενα Κράτη συνεννοοΰται 
καί άποδέχωνται άλλους τρόπους έπίδοσης καί κοινοποίη
σης δικογράφων.
• Γιά τούς λόγους αύτούς_είσηγούμεθα την ψήφιση άπό τη 
Βουλή τού σχεδίου νόμου πού υποβάλλουμε. ·
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Κύρωση Σύμβασης σχετικής’ μέ την έπίδοση ’ καί κοινο
ί-' ποίηση στό έξωτερικό δικαστικών καί έξώδικων Πρά- 
Υ ξεων σέ άστικές ή έμπορικές υποθέσεις. ■’· : '·
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Γ '' ■' "Αρθρο Πρώτο. ,;
■ Κυρώνεται καί έχει τήν Ισχύ πού ορίζει τό άρθρο 28 παρ. 

1 τού Συντάγματος, ή Σύμβαση ή σχετική μέ τήν έπίδοση 
καί κοινοποίηση στό έξωτερικό δικαστικών καί έξώδικων 
Πράξεων σέ άστικές ή έμπορικές υποθέσεις, πού ύπογρά
φηκε στή Χάγη στις 15 Νοεμβρίου 1965,'·'τής όποιας τό 
κείμενο σέ πρωτότυπο στή Γαλλική γλώσσα καί σέ μετά
φραση στην Ελληνική έχει ώς έξής :

CONVENTION RELATIVE A LA SIGNIFICA
TION ET LA NOTIFICATION A L’ ETRANGER 
DES ACTES JUDICIAIRES ET EXTRAJUDICIAIRES 
EN MATIERE CIVILE OU COMMERCIALE

(Couclue le 15 Novembre 1965)
Les Etats signataires de la présente Convention,
Désirant créer les moyens appropriés pour que les 

actes judiciaires et extrajudiciaires qui doivent être 
signifiés ou notifiés à P étranger soient connus de 
leurs destinataires en temps utile,

Soucieux d’ améliorer à cette fin Γ .entraide judi
ciaire mutuelle en simplifiant et en accélérant la pro
cédure,

Ont résolu de conclure une Convention à ces effets 
et sont convenus des dispositions suivantes :

Article premier
La présente Convention est applicable, en matière 

civile ou commerciale, dans tous les cas où un acte 
judiciaire ou extrajudiciaire doit être transmis à Γ 
étranger pour y être signifié ou notifié,

La Convention ne s’ applique pas lorsque F adresse 
du destinataire de P acte n’ est pas connue.

CHAPITRE I-ACTES JUDICIAIRES 
Article 2

Chaque Etat contractant désigne une Autorité cen
trale qui assume, conformément aux articles 3 à 6, 
la charge de recevoir les demandes de signification ou 
de notification en provenance d’ un autre Etat con
tractant et d’ y donner suite.

L’ Autorité centrale est organisée selon les moda
lités prévues par P Etat requis. ■ ' .·’ —
, Y" Article 3

L’ autorité on P officier ministériel compétents selon 
les lois de P Etat d’ origine adresse à F Autorité cen
trale de P Etat requis une demande conforme à la for
mule modèle annexée à la présente Convention, sans 
qu’ il soit besoin de la légalisation des pièces ni d’ 
une autre formalité équivalente. ·-■·■.·

La demande doit être accompagnée de P acte judi
ciaire ou de sa copie, le tout en double exemplaire.
Y- Article 4 :. ,·
; Si P Autorité centrale estime que les dispositions 
de la Convention n’ ont pas été respectées, elle en in-


