
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Έπί τού σχεδίου Νόμου «περί κυρώσεως τής έν Αονδίνω 

τήν 7ην Τουνίου196δ ύπογραφείσης Ευρωπαϊκής Συμβκ- 
σεως «περί τής πληροφορήσεως έπί τοΰ άλλοδαποΰ δι
καίου».

Προς τήν Βουλήν τών 'Ελλήνων
Λιά τοΰ ύποβαλλομένου 'Υμΐν πρός ψήφισιν σχεδίου νόμου, 

σκοπεϊται ή νομοθετική κύρωσις τής έν Αονδίνω υπόγραφε ίσης 
τήν 7η ν Ιουνίου 196S Εύσωπαϊκής Συμβάσεως περί τής* * , 1 > Μ Λ ~C\ /ττ/.η ρ ρ ο ο ρ ν σε ως επι του αΛΛΟοχττου οικαιου.

ρ
ρωθείσχ ύπό 14 κρατών Μελών τοΰ Συμβουλι 
πης, ,άποτελεΐτχι έκ τοΰ Προοιμίου καί 21 άρθρων.

Σκοπός τής Συμβάσεως είναι ή έπίτευξις τοΰ ύπό του Συμ
βουλίου τής Εΰρούπης έπιδιωκομένου στόχου, τής πραγματο- 
ποιήσεως δηλονότι στενωτέρας ένότητος μεταξύ τών μελών 
χύτου διά τής έγκαθιδρύσεως ενός συστήματος διεθνούς ά- 
μοιβαίχς αρωγής, έπί τώ τελεί διευκολύνσεως τής λήψεως 
ύπό τών δικαστικών αρχών πληροφοριών έπι τοΰ αλλοδαπού 
δικαίου.

Διά τών διατάξεων τής Συμβάσεως τάύτής~τά Συμβαλλό
μενα Μέρη, άναλαμβάνουν την ύποχρέωσιν νά παρέχουν άμοι- 
βαίως, πληροφορίας άφορώσας τό δίκαιον αυτών εις τόν ά- 
στικόν καί εμπορικόν τομέα ώς καί εις τόν τομέα τής πολιτι
κής καί εμπορικής δικονομίας καί τής δικαστικής όργανώ- 
σεως.

Διά την εφαρμογήν τής παρούσης Συμβάσεως. έκαστον 
Συμβαλλόμενου Μέρος θά συστήση ή υπόδειξη εν μοναδικόν 
δργανον (όνομαζόμενον οργανον παραλαβής) τό όποιον θά 
είναι έπιφορτισμένον μέ τήν παραλαβήν τών αιτήσεων πληρο
φοριών καί μέ τήν έπί τών αιτήσεων τούτων ενέργειαν, ο
μοίως έκαστον Συμβαλλόμενο'.» Μέρος δύναται νά συστήση ή 
υπόδειξη εν ή πλείονα όργανα (ονομαζόμενα όργανα διαβιβά- 
σεως) επιφορτισμένα'μέ τήν παραλαβήν τών αιτήσεων πληρο
φοριών τών προερχομνέων έκ τών δικαστικών, αυτού αρχών 
καί τήν διαβίβασιν τούτων εις τό άρμόδιον άλλοδαπόν δργανον 
παραλαβής (άρθρον 2).

Τό άρθρον (3) άναφέοεται εις τάς άρχάς σάς δίκαιο υμένας 
όπως διατυπώσουν αΐτησιν πληροφοριών.

' Τό άρθρον (4) άναφέοεται εις τό περιεχόμενον τής αίτή- 
σεως πληροφοριών. ι

Τό άρθρον (5) είς τήν διαβίβασιν τής αίτήσεως πληροφο
ριών. ’ ' - '

Τό άρθρον (6)· είς τάς άρχάς τάς δικαιουμένας όπως άπαν-' 
τήσωσιν. ·

Το άρθρον (7) είς το περιεχόμενον τής άπαντήσεως.
. Τό άρθρον (8) εις τάς συνέπειας τής άπαντήσεως ής τό 

περιεχόμενον δεν είναι δεσμευτικόν διά τήν δικαστικήν άρχήν 
έξ ής προήλθεν ή αίτησις. ‘. . .

Τό άρθρον (9) είς τήν διαβίβασιν τής άπαντήσεως.
Τό άρθρον (10) είς τήν ύποχρέωσιν προς άπάντησιν.
Τό άρθρον (11) είς τάς έξαιρέεις είς τήν ύποχρέωσιν πρός

απαντησ.ν.
Το άρθρον (12) είς τήν προθεσμίαν άπαντήσεως.·
Το άρθρον (13) είς τάς συμπληρωματικάς πληροφορίας, 

τάς όποιας θά δύνανται νά ζητούν τήν διά τήν σύνταξιν τής 
άπαντήσεως.

Τό άρθρον (14) άναφέοεται είς τήν γλώσσαν είς ήν θά 
συντάσσωνται ή αΐτησις πληροφοριών καί τχ παραρτήματα 
αυτής.

Το άρθρον (Ιό) είς τά έξοδα άτινα Οά βαρύνουν τό Κράτος
Τό άρθρον (16) είς τά ομοσπονδιακά Κράτη.
Τό άρθρον (17) είς τήν θέσ.ν έν ίσχύι τής Συμβάσεως.
Τό άρθρον (18) είς τήν προσχώρησιν Κράτους μή μέλους τοΰ 

Συμβουλίου τής Εύρώπης. '
Τό άρθρον (19) είς τήν έδαφικήν έκτασιν έφαρμογής τής 

Συμβάσεως.
Τό άρθρον (20) είς τήν διάρκειαν τής Συμβάσεως καί τήν 

καταγγελίαν αυτής.
Τό δέ τελευταίου (21) άρθρον είς τά καθήκοντα τού Γενι

κού Γραμματέως τού Συμβουλίου τής Ευρώπης.
Ή κύρωσις τής ώς άν'ω Συμβάσεως κρίνεται σκόπιμος καί 

έκ γενικωτέρας απόψεως καί λόγω τού ότι αΰτη έπεκυρώθη 
ήδη ύπό τών πλείστων Κρατών τού Συμβουλίου τής Ευρώπης 
καί έχει ώς προελέχθη τεθή έν ίσχύι. ·

Έκ τής έφαρμογής τής Συμβό ίεως ούδεμία προκαλεϊται 
δαπά'/η είς βάρος τού Κρατικού Πρ υπολογισμού ουδέ μείωσις 
τών έσόδων αύτοϋ.

. ΔΓ δ καί είσηγούμεθα τήν ψήφισιν τού σχεδίου Νόμου περί 
κυρώσεως. τής έν λόγω Συμβάσεως. .

Έν Άθήναις τή 23 Μαρτίου 1977 .
• · · ·'· Οί ‘Υπουργοί > . ·

Εξωτερικών · Δικαιοσύνης
• ΔΗΜ. ΜΠΙΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤ. ΣΤΕΦΑΝΛΚΗΣ

ΣΧΕΔΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ·
Περί κυρώσεως τής έν Αονδίνω τήν 7ην ’Ιουνίου 1968 ύπο- 

γραφείσης Ευρωπαϊκής Συμβάσεως «περί τής πληροφο- 
ρήσεως.έπί τού άλλοδαποΰ δικαίου».

~ “Αρθρον πρώτον. >
Κυροϋται καί έχει ίσχύν νόμου ή έν Αονδίνω τήν 7ην Ι

ουνίου 1968 ΰπογραφεΐσα Εύρωπαϊκή Σύμβασις «περί τής 
πληροφορήσεως έπί τού αλλοδαπού δικαίου» τής όποιας τό 
κείμενον vj πρωτοτύπω είς τήν Γαλλικήν γλώσσαν καί έν 
μεταφράσει είς τήν Ελληνικήν έχει ώς έπεται :


