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ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ 

Κύπωζη και πποζαπμογή ηηρ ελληνικήρ νομοθεζίαρ ππορ ηιρ διαηάξειρ ηηρ ύμβαζηρ ηηρ 

Υάγηρ ηηρ 13
ηρ

 Ιανοςαπίος 2000 για ηη Γιεθνή Πποζηαζία Δνηλίκων 

 

Άπθπο ππώηο 

Κπξψλεηαη θαη έρεη ηελ ηζρχ πνπ νξίδεη ην άξζξν 28 παξάγξαθνο 1, ε Σχκβαζε γηα ηε δηεζλή 

πξνζηαζία ησλ ελειίθσλ, πνπ ππνγξάθεθε ζηε Φάγε ζηηο 13 Ιαλνπαξίνπ 2000, ην θείκελν ηεο 

νπνίαο ζηελ αγγιηθή θαη γαιιηθή γιψζζα θαη ζε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή γιψζζα έρεη σο εμήο: 

 

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΩΝ ΔΝΗΛΙΚΩΝ 

(Συνήφθη την 13
η
 Ιανουαρίου 2000) 

 

Τα Κξάηε πνπ ππνγξάθνπλ ηελ παξνχζα Σχκβαζε,  

Θεσξψληαο φηη είλαη ζθφπηκν λα δηαζθαιηζζεί, ζε πεξηπηψζεηο κε δηεζλή ραξαθηήξα, ε πξνζηαζία ησλ 

ελειίθσλ νη νπνίνη, ιφγσ βιάβεο ή αλεπάξθεηαο ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο ηθαλνηήησλ, δελ είλαη ζε ζέζε λα 

πξνζηαηεχζνπλ ηα ζπκθέξνληά ηνπο, 

Δπηζπκψληαο λα απνθχγνπλ ηηο ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ λνκηθψλ ζπζηεκάησλ ηνπο, φζνλ αθνξά ηε 

δηθαηνδνζία, ην εθαξκνζηέν δίθαην, ηελ αλαγλψξηζε θαη εθηέιεζε κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ελειίθσλ, 

Τνλίδνληαο ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ελειίθσλ,  

Δπηβεβαηψλνληαο φηη ηα ζπκθέξνληα ηνπ ελειίθνπ θαη ν ζεβαζκφο ηεο αμηνπξέπεηάο ηνπ θαη ηεο βνχιεζήο 

ηνπ πξέπεη λα είλαη δήηεκα πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο, 

Σπκθψλεζαλ επί ησλ αθφινπζσλ δηαηάμεσλ: 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ I - ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Άπθπο 1 

1. Η παξνχζα Σχκβαζε εθαξκφδεηαη ζε δηεζλείο θαηαζηάζεηο σο πξνο ηελ πξνζηαζία ησλ ελειίθσλ νη 

νπνίνη, εμαηηίαο θάπνηαο βιάβεο ή αλεπάξθεηαο ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο ηθαλνηήησλ δελ είλαη ζε ζέζε λα 

πξνζηαηεχζνπλ ηα ζπκθέξνληά ηνπο. 

2. Η παξνχζα Σχκβαζε έρεη σο αληηθείκελν:  

α. λα θαζνξίδεη ην Κξάηνο ηνπ νπνίνπ νη Αξρέο έρνπλ δηθαηνδνζία γηα ηελ ιήςε κέηξσλ πνπ απνζθνπνχλ 

ζηελ πξνζηαζία ηνπ πξνζψπνπ ή ηεο πεξηνπζίαο ηνπ ελειίθνπ,  

β. λα θαζνξίδεη ην εθαξκνζηέν απφ ηηο Αξρέο απηέο θαηά ηελ άζθεζε ηεο δηεζλνχο δηθαηνδνζίαο ηνπο 

δίθαην 

γ. λα θαζνξίδεη ην εθαξκνζηέν δίθαην ζηελ εθπξνζψπεζε ηνπ ελειίθνπ,  

δ. λα εμαζθαιίδεη ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ εθηέιεζε ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ζε φια ηα Σπκβαιιφκελα 

Κξάηε,  

ε. λα εδξαηψλεη κεηαμχ ησλ Αξρψλ ησλ Σπκβαιινκέλσλ Κξαηψλ ηελ απαξαίηεηε ζπλεξγαζία γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζθνπψλ ηεο παξνχζεο Σχκβαζεο. 

 

Άπθπο 2 
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1. Γηα ηνπο ζθνπνχο απηήο ηεο Σχκβαζεο, ελήιηθνο είλαη έλα άηνκν πνπ έρεη θζάζεη ζηελ ειηθία ησλ 18 

εηψλ. 

2. Η Σχκβαζε εθαξκφδεηαη επίζεο ζηα κέηξα πνπ αθνξνχλ έλαλ ελειίθν ν νπνίνο δελ είρε ζπκπιεξψζεη ην 

18
ν
 έηνο θαηά ηνλ ρξφλν ιήςεο ησλ κέηξσλ απηψλ. 

Άπθπο 3 

Τα κέηξα πνπ αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 1 κπνξνχλ λα ζρεηίδνληαη ζπγθεθξηκέλα κε: 

α. ηε δηαπίζησζε ηεο αληθαλφηεηαο θαη ηελ επηβνιή ελφο πξνζηαηεπηηθνχ θαζεζηψηνο, 

β. ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ελειίθνπ ππφ ηελ πξνζηαζία κηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο,  

γ. ηελ επηηξνπεία, ηελ θεδεκνλία θαη ηνπο αλάινγνπο ζεζκνχο, 

δ. ην δηνξηζκφ θαη ηα θαζήθνληα θάζε πξνζψπνπ ή νξγαληζκνχ επηθνξηηζκέλνπ κε ηελ επηκέιεηα ηνπ 

πξνζψπνπ ή ηεο πεξηνπζίαο ηνπ ελειίθνπ, κε ηελ εθπξνζψπεζε απηνχ ή ηελ ζπκπαξάζηαζε πξνο απηφλ, 

ε. ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ελειίθνπ ζε θάπνην ίδξπκα ή άιινλ ηφπν φπνπ κπνξεί λα δηαζθαιηζζεί ε πξνζηαζία 

ηνπ,  

ζη. ηε δηνίθεζε, ηε δηαηήξεζε ή ηε δηάζεζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ ελειίθνπ, 

δ. ηελ άδεηα γηα ζπγθεθξηκέλε παξέκβαζε γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πξνζψπνπ ή ηεο πεξηνπζίαο ηνπ 

ελειίθνπ.  

Άπθπο 4 

1. Δμαηξνχληαη ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηεο Σχκβαζεο: 

α. νη ππνρξεψζεηο δηαηξνθήο,  

β. ε ζχλαςε, ε αθχξσζε θαη ε ιχζε ηνπ γάκνπ ή άιιεο αλάινγεο ζρέζεο θαζψο θαη ν δηθαζηηθφο 

ρσξηζκφο, 

γ. νη πεξηνπζηαθέο ζρέζεηο ησλ ζπδχγσλ θαζψο θαη νη πεξηνπζηαθέο ζρέζεηο πνπ είλαη αλάινγεο πξνο απηέο 

πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ην γάκν,  

δ. ηα trusts θαη ε θιεξνλνκηθή δηαδνρή, 

ε. ε θνηλσληθή αζθάιηζε, 

ζη. ηα δεκφζηα κέηξα γεληθνχ ραξαθηήξνο ζε δεηήκαηα πγείαο, 

δ. ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη ζε ζρέζε πξνο νξηζκέλν πξφζσπν σο απνηέιεζκα πνηληθψλ αδηθεκάησλ 

ηεινπκέλσλ απφ ην πξφζσπν απηφ, 

ε. νη απνθάζεηο γηα ην δηθαίσκα αζχινπ θαη γηα δεηήκαηα κεηαλάζηεπζεο, 

ζ. ηα κέηξα πνπ απνβιέπνπλ απνθιεηζηηθά ζηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο αζθάιεηαο. 

2. Η παξάγξαθνο 1 δελ επεξεάδεη, ζρεηηθά κε δεηήκαηα, πνπ αλαθέξνληαη ζε απηή, ην δηθαίσκα ελφο 

πξνζψπνπ λα ελεξγεί σο αληηπξφζσπνο ηνπ ελειίθνπ. 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ II - ΓΙΔΘΝΗ ΓΙΚΑΙΟΓΟΙΑ 

Άπθπο 5 

1. Τφζν νη δηθαζηηθέο φζν θαη νη δηνηθεηηθέο Αξρέο ηνπ Σπκβαιινκέλνπ Κξάηνπο ηεο ζπλήζνπο δηακνλήο 

ηνπ ελειίθνπ, έρνπλ δηεζλή δηθαηνδνζία λα ιακβάλνπλ κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πξνζψπνπ θαη ηεο 

πεξηνπζίαο ηνπ. 

2. Σε πεξίπησζε κεηαθνξάο ηεο ζπλήζνπο δηακνλήο ηνπ ελειίθνπ ζε άιιν Σπκβαιιφκελν Κξάηνο, δηεζλή 

δηθαηνδνζία έρνπλ νη Αξρέο ηνπ Κξάηνπο ηεο λέαο ζπλήζνπο δηακνλήο. 

Άπθπο 6 
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1. Γηα ηνπο ελειίθνπο πνπ είλαη πξφζθπγεο θαη ηνπο ελειίθνπο, νη νπνίνη ιφγσ ηαξαρψλ πνπ ιακβάλνπλ 

ρψξα ζηελ παηξίδα ηνπο, έρνπλ κεηαθηλεζεί ζε άιιν Κξάηνο, νη Αξρέο εθείλνπ ηνπ Σπκβαιινκέλνπ 

Κξάηνπο, ζην έδαθνο ηνπ νπνίνπ βξίζθνληαη ηα πξφζσπα απηά, σο απνηέιεζκα ηεο κεηαθηλήζήο ηνπο, 

αζθνχλ ηε δηεζλή δηθαηνδνζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ πξψηε παξάγξαθν ηνπ άξζξνπ 5.  

2. Οη δηαηάμεηο ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ εθαξκφδνληαη θαη γηα ηνπο ελειίθνπο εθείλνπο ησλ νπνίσλ 

ε ζπλήζεο δηακνλή δελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζζεί.  

Άπθπο 7 

1. Δθηφο απφ ηνπο ελειίθνπο νη νπνίνη είλαη πξφζθπγεο ή νη νπνίνη, ιφγσ αλσκαιηψλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζην 

Κξάηνο ηεο ηζαγέλεηάο ηνπο, κεηαθηλνχληαη δηεζλψο, νη Αξρέο ηνπ Σπκβαιινκέλνπ Κξάηνπο ηεο ηζαγέλεηαο 

ηνπ ελειίθνπ έρνπλ δηεζλή δηθαηνδνζία λα ιάβνπλ κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πξνζψπνπ ή ηεο 

πεξηνπζίαο απηνχ, εάλ ζεσξνχλ φηη βξίζθνληαη ζε ζέζε λα αμηνινγήζνπλ θαιχηεξα ηα ζπκθέξνληα ηνπ 

ελειίθνπ θαη αθνχ ελεκεξψζνπλ ηηο Αξρέο πνπ έρνπλ δηθαηνδνζία ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ή ην άξζξν 6 

παξάγξαθνο 2.   

2. Η δηεζλήο δηθαηνδνζία δελ ζα αζθείηαη, εάλ νη Αξρέο πνπ έρνπλ δηθαηνδνζία ζχκθσλα κε ην άξζξν 5, ην 

άξζξν 6, παξάγξαθνο 2, ή ην άξζξν 8 έρνπλ ελεκεξψζεη ηηο αξρέο ηνπ Κξάηνπο ηνπ νπνίνπ ν ελήιηθνο έρεη 

ηελ ηζαγέλεηα, φηη έρνπλ ιάβεη ηα κέηξα πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ θαηάζηαζε ή έρνπλ απνθαζίζεη φηη δελ 

πξέπεη λα ιεθζνχλ κέηξα ή φηη εθθξεκνχλ (άιιεο) δηθαζηηθέο δηαδηθαζίεο ελψπηνλ ηνπο. 

3. Τα κέηξα πνπ ειήθζεζαλ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 παχνπλ λα ηζρχνπλ, κφιηο νη Αξρέο, πνπ έρνπλ 

δηεζλή δηθαηνδνζία ζχκθσλα κε ην άξζξν 5, ην άξζξν 6, παξάγξαθνο 2 ή ην άξζξν 8, ιάβνπλ κέηξα, πνπ 

απαηηνχληαη απφ ηελ θαηάζηαζε ή έρνπλ απνθαζίζεη φηη δελ ζα ιεθζνχλ κέηξα. Οη Αξρέο απηέο ζα 

ελεκεξψζνπλ ζρεηηθψο ηηο Αξρέο νη νπνίεο έρνπλ ιάβεη κέηξα ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1. 

Άπθπο 8 

1 Οη Αξρέο ελφο Σπκβαιιφκελνπ Κξάηνπο πνπ έρνπλ δηεζλή δηθαηνδνζία ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ή ην 

άξζξν 6, εάλ θξίλνπλ φηη απηφ είλαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ ελειίθνπ, κπνξνχλ, είηε απηνδηθαίσο είηε 

θαηφπηλ αίηεζεο ηεο Αξρήο ελφο άιινπ Σπκβαιιφκελνπ Κξάηνπο, λα δεηήζνπλ απφ ηηο Αξρέο ελφο απφ ηα 

Κξάηε πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 λα ιάβνπλ κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πξνζψπνπ ή ηεο 

πεξηνπζίαο ηνπ ελειίθνπ. To αίηεκα κπνξεί λα αθνξά ην ζχλνιν ή κέξνο ηεο πξνζηαζίαο. 

2. Τα Σπκβαιιφκελα Κξάηε ζηηο Αξρέο ησλ νπνίσλ κπνξεί λα ππνβιεζεί αίηεκα ιήςεο κέηξσλ 

πξνζηαζίαο ηνπ ελειίθνπ ππφ ηνπο φξνπο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, είλαη:  

α. έλα Κξάηνο ηνπ νπνίνπ ηελ ηζαγέλεηα έρεη ν ελήιηθνο,  

β. ην Κξάηνο ηεο πξνεγνχκελεο ζπλήζνπο δηακνλήο ηνπ ελειίθνπ, 

γ. έλα Κξάηνο ζην νπνίν βξίζθνληαη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ ελειίθνπ, 

δ. ην Κξάηνο ηνπ νπνίνπ νη Αξρέο έρνπλ επηιεγεί εγγξάθσο απφ ηνλ ελήιηθν γηα λα ιάβνπλ κέηξα γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ, 

ε. ην Κξάηνο ηεο ζπλήζνπο δηακνλήο ελφο πξνζψπνπ θνληά ζηνλ ελήιηθν πνπ είλαη πξφζπκν λα αλαιάβεη 

ηελ πξνζηαζία ηνπ, 

ζη. ην Κξάηνο ζην έδαθνο ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη ν ελήιηθνο, φζνλ αθνξά ηελ πξνζηαζία ηνπ πξνζψπνπ 

ηνπ.  

3. Σε πεξίπησζε πνπ ε Αξρή πνπ νξίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο δελ απνδέρεηαη ηε 

δηεζλή δηθαηνδνζία ηεο, νη Αξρέο ηνπ Σπκβαιιφκελνπ Κξάηνπο πνπ έρνπλ δηεζλή δηθαηνδνζία ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 5 ή ην άξζξν 6, δηαηεξνχλ ηε δηθαηνδνζία ηνπο. 

Άπθπο 9 

Οη Αξρέο ελφο Σπκβαιιφκελνπ Κξάηνπο φπνπ βξίζθνληαη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ ελειίθνπ έρνπλ 

δηεζλή δηθαηνδνζία λα ιάβνπλ πξνζηαηεπηηθά κέηξα ζρεηηθά κε ηα απηά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ζην βαζκφ 

πνπ ηα ζπγθεθξηκέλα κέηξα είλαη ζπκβαηά κε εθείλα πνπ έρνπλ ιεθζεί απφ ηηο Αξρέο πνπ έρνπλ δηεζλή 

δηθαηνδνζία ζχκθσλα κε ηα άξζξα 5 έσο 8. 
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Άπθπο 10 

1. Σε θάζε επείγνπζα πεξίπησζε, νη Αξρέο θάζε Σπκβαιινκέλνπ Κξάηνπο ζην έδαθνο ηνπ νπνίνπ 

βξίζθεηαη ν ελήιηθνο ή πεξηνπζηαθά ηνπ ζηνηρεία, έρνπλ δηεζλή δηθαηνδνζία λα ιάβνπλ ηα απαξαίηεηα 

κέηξα πξνζηαζίαο.  

2. Τα ιεθζέληα θαη' εθαξκνγή ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ κέηξα ζρεηηθά κε έλαλ ελήιηθν πνπ έρεη ηε 

ζπλήζε δηακνλή ηνπ ζε Σπκβαιιφκελν Κξάηνο, παχνπλ λα ηζρχνπλ απφ ηε ζηηγκή πνπ νη αξκφδηεο 

ζχκθσλα κε ηα άξζξα 5 έσο 10 Αξρέο έιαβαλ ηα απαηηνχκελα απφ ηελ πεξίζηαζε κέηξα.  

3. Τα ιεθζέληα θαη' εθαξκνγή ηεο πξψηεο παξαγξάθνπ κέηξα ζρεηηθά κε έλαλ ελήιηθν πνπ έρεη ηε ζπλήζε 

δηακνλή ηνπ ζε κε Σπκβαιιφκελν Κξάηνο, παχνπλ λα ηζρχνπλ ζε θάζε Σπκβαιιφκελν Κξάηνο απφ ηε 

ζηηγκή πνπ ηα απαηηνχκελα απφ ηελ πεξίζηαζε θαη ιεθζέληα απφ ηηο Αξρέο ελφο άιινπ Κξάηνπο κέηξα, 

αλαγλσξηζζνχλ ζην ελ ιφγσ Σπκβαιιφκελν Κξάηνο. 

4. Οη Αξρέο νη νπνίεο έρνπλ ιάβεη κέηξα ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1, ζα ελεκεξψλνπλ, εθφζνλ απηφ 

είλαη δπλαηφλ,  ηηο Αξρέο ηνπ Σπκβαιινκέλνπ Κξάηνπο ηεο ζπλήζνπο δηακνλήο ηνπ ελειίθνπ γηα ηα κέηξα 

πνπ έρνπλ ιεθζεί. 

Άπθπο 11 

1.Σε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο νη Αξρέο ηνπ Σπκβαιινκέλνπ Κξάηνπο ζην έδαθνο ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη ν 

ελήιηθνο, έρνπλ δηεζλή δηθαηνδνζία λα ιάβνπλ κέηξα πξνζηαζίαο ηνπ πξνζψπνπ ηνπ ελειίθνπ πνπ έρνπλ 

πξνζσξηλφ ραξαθηήξα θαη ηα νπνία παξάγνπλ απνηειέζκαηα κφλνλ ζην Κξάηνο απηφ, ζην βαζκφ πνπ ηα 

κέηξα απηά είλαη ζπκβαηά κε εθείλα πνπ έρνπλ ήδε ιεθζεί απφ ηηο αξκφδηεο, θαηά ηα άξζξα 5 έσο 8, Αξρέο 

θαη αθνχ ελεκεξψζνπλ ηηο Αξρέο πνπ έρνπλ δηεζλή δηθαηνδνζία ζχκθσλα κε ην άξζξν 5. 

2. Τα ιεθζέληα θαη' εθαξκνγή ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ κέηξα ζρεηηθά κε έλαλ ελήιηθν πνπ έρεη ηε 

ζπλήζε δηακνλή ηνπ ζε Σπκβαιιφκελν Κξάηνο, παχνπλ λα ηζρχνπλ απφ ηε ζηηγκή πνπ νη αξκφδηεο θαηά ηα 

άξζξα 5 έσο 10 Αξρέο απνθάλζεθαλ γηα ηα κέηξα πξνζηαζίαο πνπ ζα ήηαλ δπλαηφ λα απαηηεί ε πεξίζηαζε. 

Άπθπο 12 

Με ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 7 παξάγξαθνο 3, ηα κέηξα πνπ ειήθζεζαλ θαη' εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 5 έσο 

10, παξακέλνπλ ζε ηζρχ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπο, αθφκα θαη αλ κηα κεηαβνιή ησλ ζπλζεθψλ 

εμαιείςεη ηε βάζε πάλσ ζηελ νπνία είρε ζεκειησζεί ε δηεζλήο δηθαηνδνζία, φζν νη αξκφδηεο δπλάκεη ηεο 

Σχκβαζεο Αξρέο δελ ηξνπνπνηνχλ, δελ αληηθαζηζηνχλ ή δελ αίξνπλ ηα κέηξα απηά. 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ III - ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΙΚΑΙΟ 

Άπθπο 13 

1. Καηά ηελ άζθεζε ηεο δηεζλνχο δηθαηνδνζίαο ηνπο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ II, νη Αξρέο 

ησλ Σπκβαιινκέλσλ Κξαηψλ εθαξκφδνπλ ην δηθφ ηνπο δίθαην.  

2. Δληνχηνηο, ζην κέηξν πνπ ε πξνζηαζία ηνπ πξνζψπνπ ή ηεο πεξηνπζίαο ηνπ ελειίθνπ ην απαηηεί, 

δχλαληαη θαη' εμαίξεζε λα εθαξκφζνπλ ή λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο ην δίθαην ελφο άιινπ Κξάηνπο, κε ην 

νπνίν ε ππφζεζε έρεη ζηελφ ζχλδεζκν. 

Άπθπο 14 

Σηελ πεξίπησζε πνπ έλα κέηξν πνπ έρεη ιεθζεί ζε θάπνην Σπκβαιιφκελν Κξάηνο εθαξκφδεηαη ζε θάπνην 

άιιν Σπκβαιιφκελν Κξάηνο, νη πξνυπνζέζεηο ηεο εθαξκνγήο ηνπ δηέπνληαη απφ ην δίθαην απηνχ ηνπ 

άιινπ Κξάηνπο. 

Άπθπο 15 

1. Η χπαξμε, ε έθηαζε, ε ηξνπνπνίεζε θαη ιήμε ησλ δηθαησκάησλ εθπξνζψπεζεο πνπ παξέρνληαη απφ 

έλαλ ελήιηθν, είηε βάζεη ζπκθσλίαο είηε βάζεη κνλνκεξνχο πξάμεο, γηα λα αζθεζνχλ φηαλ απηφο δελ ζα 

βξίζθεηαη πιένλ ζε ζέζε λα πξνζηαηεχζεη ηα ίδηα απηνχ ζπκθέξνληα, δηέπνληαη απφ ην δίθαην ηνπ Κξάηνπο 

ηεο ζπλήζνπο δηακνλήο ηνπ ελειίθνπ θαηά ηνλ ρξφλν ηεο ζπκθσλίαο ή ηεο κνλνκεξνχο πξάμεο, εθηφο εάλ 

θάπνην απφ ηα δίθαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 έρεη νξηζηεί ξεηά εγγξάθσο σο εθαξκνζηέν. 
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2. Τα Κξάηε ην δίθαην ησλ νπνίσλ κπνξεί λα επηιεγεί είλαη ηα αθφινπζα:  

α. ην Κξάηνο ηεο ηζαγέλεηαο ηνπ ελειίθνπ, 

β. ην Κξάηνο νξηζκέλεο πξνεγνχκελεο ζπλήζνπο δηακνλήο ηνπ ελειίθνπ, 

γ. έλα Κξάηνο ζην νπνίν βξίζθνληαη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ ελειίθνπ, ζε ζρέζε κε ηα πεξηνπζηαθά απηά 

ζηνηρεία. 

3.Ο ηξφπνο άζθεζεο απηψλ ησλ δηθαησκάησλ εθπξνζψπεζεο δηέπεηαη απφ ην δίθαην ηνπ Κξάηνπο φπνπ 

αζθνχληαη. 

Άπθπο 16 

Σηελ πεξίπησζε πνπ νη εμνπζίεο εθπξνζψπεζεο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 15 δελ αζθνχληαη θαηά ηξφπν 

πνπ λα κπνξεί λα εγγπεζεί επαξθψο ηελ πξνζηαζία ηνπ πξνζψπνπ ή ηεο πεξηνπζίαο ηνπ ελειίθνπ, είλαη 

δπλαηφλ λα αλαθιεζνχλ ή λα ηξνπνπνηεζνχλ απφ κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ Αξρή ε νπνία έρεη δηεζλή 

δηθαηνδνζία ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα Σχκβαζε. Γηα ηελ αλάθιεζε ή ηξνπνπνίεζε ησλ εμνπζηψλ 

εθπξνζψπεζε ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε, ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, ην δίθαην πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 

15.  

Άπθπο 17 

1. Η ηζρχο κηαο ζχκβαζεο, ε νπνία ζπλάπηεηαη κεηαμχ ηξίηνπ θαη ελφο άιινπ πξνζψπνπ, πνπ ζα είρε ηελ 

ηδηφηεηα ηνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ ελειίθνπ θαηά ην δίθαην ηνπ Κξάηνπο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, δελ δχλαηαη 

λα ακθηζβεηεζεί, νχηε δχλαηαη λα γελλεζεί επζχλε ηνπ ηξίηνπ γηα κφλν ην ιφγν φηη απηφ ην άιιν πξφζσπν 

δελ είρε ηελ ηδηφηεηα ηνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ ελειίθνπ δπλάκεη ηνπ δηθαίνπ πνπ νξίδεηαη εθαξκνζηέν απφ 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ, εθηφο εάλ ν ηξίηνο γλψξηδε ή φθεηιε λα γλσξίδεη φηη ε ηδηφηεηα ηνπ 

αληηπξνζψπνπ δηεπφηαλ απφ ην δίθαην απηφ.  

2. Η πξνεγνχκελε παξάγξαθνο εθαξκφδεηαη κφλν εάλ ε ζχκβαζε ζπλήθζε κεηαμχ πξνζψπσλ 

επξηζθνκέλσλ ζην έδαθνο ηνπ ίδηνπ Κξάηνπο. 

Άπθπο 18 

Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ εθαξκφδνληαη αθφκα θαη αλ ην δίθαην πνπ νξίδνπλ σο εθαξκνζηέν 

είλαη δίθαην κε Σπκβαιινκέλνπ Κξάηνπο. 

Άπθπο 19 

Καηά ηελ έλλνηα ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ, ν φξνο «δίθαην» ζεκαίλεη ην δίθαην πνπ ηζρχεη ζε έλα Κξάηνο, 

θαη' απνθιεηζκφ ησλ θαλφλσλ ζχγθξνπζεο. 

Άπθπο 20 

Τν παξφλ Κεθάιαην δελ εκπνδίδεη ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ εθείλσλ ηνπ δηθαίνπ ηνπ Κξάηνπο ζην 

νπνίν πξφθεηηαη λα ιεθζνχλ κέηξα πξνζηαζίαο ηνπ ελειίθνπ, ε εθαξκνγή ησλ νπνίσλ είλαη ππνρξεσηηθή, 

αλεμάξηεησο ηνπ δηθαίνπ πνπ ζα ήηαλ εθαξκνζηέν ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε. 

Άπθπο 21 

Η εθαξκνγή ηνπ δηθαίνπ πνπ νξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ δχλαηαη λα απνθιεηζζεί 

κφλνλ εάλ είλαη πξνδήισο αληίζεην πξνο ηε δεκφζηα ηάμε. 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ IV - ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΔΚΣΔΛΔΗ 

Άπθπο 22 

1. Τα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηηο Αξρέο ελφο Σπκβαιινκέλνπ Κξάηνπο αλαγλσξίδνληαη απηνδηθαίσο 

ζηα άιια Σπκβαιιφκελα Κξάηε. 

2. Η αλαγλψξηζε δχλαηαη, εληνχηνηο, λα απνθιεηζζεί: 

α. εάλ ην κέηξν ειήθζε απφ Αξρή ηεο νπνίαο ε δηεζλήο δηθαηνδνζία δελ βαζίζηεθε ζε κία απφ ηηο βάζεηο 

δηθαηνδνζίαο πνπ πξνβιέπνληαη ζην Κεθάιαην II· 
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β. εάλ ην κέηξν ειήθζε, κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε ηνπ θαηεπείγνληνο, ζην πιαίζην δηθαζηηθήο ή 

δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο, ρσξίο λα έρεη δνζεί ζηνλ ελήιηθν ε δπλαηφηεηα λα αθνπζζεί, θαηά παξάβαζε ησλ 

ζεκειησδψλ δηθνλνκηθψλ αξρψλ ηνπ Κξάηνπο ζην νπνίν δεηείηαη ε αλαγλψξηζε· 

γ. εάλ ε αλαγλψξηζε είλαη πξνδήισο αληίζεηε πξνο ηε δεκφζηα ηάμε ηνπ Κξάηνπο ζην νπνίν δεηείηαη ή 

είλαη αληίζεηε πξνο νξηζκέλε δηάηαμε ηνπ δηθαίνπ απηνχ ηνπ Κξάηνπο, ε εθαξκνγή ηεο νπνίαο είλαη 

ππνρξεσηηθή, αλεμαξηήησο ηνπ δηθαίνπ πνπ ζα ήηαλ εθαξκνζηέν ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε· 

δ. εάλ ην κέηξν είλαη αζπκβίβαζην κε κέηξν πνπ ειήθζε κεηαγελέζηεξα ζε κε Σπκβαιιφκελν Κξάηνο ηεο, 

νη Αξρέο ηνπ νπνίνπ ζα είραλ δηεζλή δηθαηνδνζία βάζεη ησλ άξζξσλ 5 έσο 9, φηαλ απηφ ην ηειεπηαίν κέηξν 

πιεξνί ηηο αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλαγλψξηζή ηνπ ζην Κξάηνο ζην νπνίν δεηείηαη ε αλαγλψξηζε· 

ε. εάλ δελ ηεξήζεθε ε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 33.  

 

Άπθπο 23 

Με ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 22, θάζε ελδηαθεξφκελν πξφζσπν, δχλαηαη λα δεηήζεη 

απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο ελφο Σπκβαιινκέλνπ Κξάηνπο λα απνθαζίζνπλ γηα ηελ αλαγλψξηζε ή κε ελφο 

κέηξνπ ιεθζέληνο ζε άιιν Σπκβαιιφκελν Κξάηνο. Η δηαδηθαζία δηέπεηαη απφ ην δίθαην ηνπ Κξάηνπο ζην 

νπνίν δεηείηαη ε αλαγλψξηζε. 

Άπθπο 24 

Η Αξρή ηνπ Κξάηνπο ζην νπνίν δεηείηαη ε αλαγλψξηζε δεζκεχεηαη απφ ηηο δηαπηζηψζεηο ησλ πξαγκαηηθψλ 

πεξηζηαηηθψλ, ζηηο νπνίεο ε Αξρή ηνπ Κξάηνπο πνπ έιαβε ην κέηξν ζεκειίσζε ηε δηεζλή δηθαηνδνζία ηεο. 

Άπθπο 25 

1. Δάλ ηα κέηξα, πνπ ειήθζεζαλ ζε Σπκβαιιφκελν Κξάηνο θαη είλαη εθηειεζηά εθεί, απαηηείηαη λα 

εθηειεζηνχλ ζε άιιν Σπκβαιιφκελν Κξάηνο, θεξχζζνληαη εθηειεζηά ή θαηαρσξίδνληαη πξνο εθηέιεζε ζε 

απηφ ην άιιν Κξάηνο, χζηεξα απφ αίηεζε θάζε ελδηαθεξνκέλνπ κέξνπο, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ 

πξνβιέπεηαη απφ ην δίθαην ηνπ Κξάηνπο απηνχ.  

2. Κάζε Σπκβαιιφκελν Κξάηνο εθαξκφδεη, γηα ηελ θήξπμε ηεο εθηειεζηφηεηνο ή γηα ηελ θαηαρψξηζε πξνο 

εθηέιεζε, απιή θαη ηαρεία δηαδηθαζία.  

3. Η θήξπμε ηεο εθηειεζηφηεηαο ή ε θαηαρψξηζε πξνο εθηέιεζε δχλαληαη λα κε γίλνπλ δεθηέο κφλν γηα έλα 

απφ ηνπο ιφγνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 22 παξάγξαθνο 2. 

Άπθπο 26 

Με ηελ επηθχιαμε ησλ φζσλ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πξνεγνπκέλσλ άξζξσλ, ε Αξρή ηνπ 

Κξάηνπο εθηέιεζεο δελ δχλαηαη λα πξνβεί ζε θακία αλαζεψξεζε επί ηεο νπζίαο ηνπ ιεθζέληνο κέηξνπ. 

Άπθπο 27 

Τα ιεθζέληα ζε έλα Σπκβαιιφκελν Κξάηνο κέηξα, ηα νπνία θεξχρζεθαλ εθηειεζηά ή θαηαρσξίζζεθαλ 

πξνο εθηέιεζε ζε άιιν Σπκβαιιφκελν Κξάηνο, εθηεινχληαη ζην ηειεπηαίν απηφ Κξάηνο, ζαλ λα είραλ 

ιεθζεί απφ ηηο Αξρέο ηνπ Κξάηνπο απηνχ. Η εθηέιεζε ιακβάλεη ρψξα ζχκθσλα κε ην δίθαην ηνπ Κξάηνπο 

εθηέιεζεο κέζα ζηα φξηα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην δίθαην απηφ. 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ V - ΤΝΔΡΓΑΙΑ 

Άπθπο 28 

1. Κάζε Σπκβαιιφκελν Κξάηνο νξίδεη κηα Κεληξηθή Αξρή, επηθνξηηζκέλε κε ηα θαζήθνληα πνπ 

επηβάιινληαη απφ ηε Σχκβαζε ζηηο Αξρέο απηέο.  

2. Οκνζπνλδηαθά Κξάηε, Κξάηε κε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ηζρχνληα δηθαητθά ζπζηήκαηα ή Κξάηε πνπ 

πεξηιακβάλνπλ απηφλνκεο εδαθηθέο ελφηεηεο, είλαη ειεχζεξα λα νξίζνπλ πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο Κεληξηθέο 

Αξρέο θαη λα εμεηδηθεχζνπλ ηελ εδαθηθή ή πξνζσπηθή έθηαζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπο. Τν Κξάηνο πνπ θάλεη 
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ρξήζε απηήο ηεο επρέξεηαο, νξίδεη εθείλε ηελ Κεληξηθή Αξρή ζηελ νπνία ζα απεπζχλεηαη θάζε 

αιιεινγξαθία πξνο δηαβίβαζε ζηελ αξκφδηα Κεληξηθή Αξρή κέζα ζην Κξάηνο απηφ. 

Άπθπο 29 

1. Οη Κεληξηθέο Αξρέο νθείινπλ λα ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο θαη λα πξνάγνπλ ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ 

ησλ αξκνδίσλ Αξρψλ ηνπ Κξάηνπο ηνπο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηεο Σχκβαζεο.  

2. Σην πιαίζην εθαξκνγήο ηεο Σχκβαζεο, νη Κεληξηθέο Αξρέο πξνβαίλνπλ ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα 

λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηε λνκνζεζία ηνπο, θαζψο θαη γηα ηηο δηαζέζηκεο ζην Κξάηνο ηνπο ππεξεζίεο 

ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο ησλ ελειίθσλ. 

Άπθπο 30 

Η Κεληξηθή Αξρή ελφο Σπκβαιινκέλνπ Κξάηνπο, πξνβαίλεη είηε απ' επζείαο είηε κε ηε ζπλδξνκή 

δεκνζίσλ Αξρψλ ή άιισλ νξγαληζκψλ ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο: 

α. γηα λα δηεπθνιχλεη ηελ επηθνηλσλία, κε φια ηα δπλαηά κέζα, κεηαμχ ησλ αξκνδίσλ Αξρψλ ζηηο 

πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο εθαξκφδεηαη ε παξνχζα Σχκβαζε· 

β. γηα λα βνεζά, χζηεξα απφ αίηεζε νξηζκέλεο αξκνδίαο Αξρήο ελφο άιινπ Σπκβαιινκέλνπ Κξάηνπο, 

ζηνλ εληνπηζκφ ηνπ ελειίθνπ πνπ θέξεηαη λα βξίζθεηαη ζην έδαθνο ηνπ Κξάηνπο ηεο θαη έρεη αλάγθε 

πξνζηαζίαο. 

Άπθπο 31 

Οη αξκφδηεο Αξρέο ελφο Σπκβαιινκέλνπ Κξάηνπο κπνξεί λα ελζαξξχλνπλ είηε άκεζα είηε κέζσ άιισλ 

θνξέσλ ηε ρξήζε δηακεζνιάβεζεο, ζπκθηιίσζεο ή παξφκνησλ κέζσλ γηα λα επηηχρνπλ ηελ επίηεπμε 

εμσδηθαζηηθήο ζπκθσλίαο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πξνζψπνπ ή ηεο πεξηνπζίαο ηνπ ελειίθνπ ζε 

θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο εθαξκφδεηαη ε παξνχζα Σχκβαζε. 

Άπθπο 32 

1. Όηαλ πξφθεηηαη λα ιεθζεί έλα κέηξν πξνζηαζίαο, νη Αξρέο, πνπ έρνπλ θαηά ηε Σχκβαζε δηεζλή 

δηθαηνδνζία, δχλαληαη, εάλ ην απαηηεί ε θαηάζηαζε ηνπ ελειίθνπ, λα δεηήζνπλ απφ θάζε Αξρή ελφο άιινπ 

Σπκβαιινκέλνπ Κξάηνπο, πνπ έρεη ρξήζηκεο γηα ηελ πξνζηαζία απηνχ πιεξνθνξίεο, λα ηνπο ηηο 

δηαβηβάζεη.  

2. Κάζε Σπκβαιιφκελν Κξάηνο δχλαηαη λα δειψζεη, φηη νη θαηά ηελ παξάγξαθν 1 αηηήζεηο ζα 

δηαβηβάδνληαη ζηηο Αξρέο ηνπ κφλνλ κέζσ ηεο Κεληξηθήο ηνπ Αξρήο. 

3. Οη αξκφδηεο Αξρέο ελφο Σπκβαιινκέλνπ Κξάηνπο κπνξνχλ λα δεηήζνπλ απφ ηηο Αξρέο ελφο άιινπ 

Σπκβαιινκέλνπ Κξάηνπο, λα ζπλδξάκνπλ ζηελ εθαξκνγή κέηξσλ πξνζηαζίαο πνπ ιακβάλνληαη ζχκθσλα 

κε ηελ παξνχζα Σχκβαζε. 

Άπθπο 33 

1. Όηαλ κηα Αξρή, πνπ έρεη δηεζλή δηθαηνδνζία ζχκθσλα κε ηα άξζξα 5 έσο 8, κειεηά ηελ ηνπνζέηεζε ελφο 

ελειίθνπ ζε ίδξπκα ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν ρψξν, φπνπ δηαζθαιίδεηαη ε πξνζηαζία ηνπ θαη αλ απηή ε 

ηνπνζέηεζε πξφθεηηαη λα ιάβεη ρψξα ζε άιιν Σπκβαιιφκελν Κξάηνο, δηαβνπιεχεηαη πξνεγνπκέλσο κε 

ηελ Κεληξηθή Αξρή ή άιιε αξκφδηα Αξρή απηνχ ηνπ ηειεπηαίνπ Κξάηνπο. Πξνο ην ζθνπφ απηφ ηεο 

δηαβηβάδεη έθζεζε ζρεηηθή κε ηνλ ελήιηθν θαη ηνπο ιφγνπο ηεο πξνηεηλνκέλεο ηνπνζεηήζεψο ηνπ.  

2. Η απφθαζε γηα ηελ ηνπνζέηεζε δελ δχλαηαη λα ιεθζεί ζην Κξάηνο πνπ ηε δεηεί, εάλ ε Κεληξηθή Αξρή ή 

άιιε αξκφδηα Αξρή ηνπ Κξάηνπο, απφ ην νπνίν δεηείηαη, εθθξάζεη εληφο επιφγνπ ρξφλνπ ηελ αληίζεζή ηεο 

ζ ' απηή ηελ ηνπνζέηεζε.  

Άπθπο 34 

Σηελ πεξίπησζε πνπ ν ελήιηθνο εθηίζεηαη ζε ζνβαξφ θίλδπλν, νη αξκφδηεο Αξρέο ηνπ Σπκβαιινκέλνπ 

Κξάηνπο, ζην νπνίν ειήθζεζαλ ή είλαη ππφ εμέηαζε ηα κέηξα πξνζηαζίαο ηνπ ελειίθνπ απηνχ, εάλ 

πιεξνθνξεζνχλ κεηαβνιή ηεο δηακνλήο ηνπ ελειίθνπ ή ηελ παξνπζία ηνπ ζε έλα άιιν Κξάηνο, 

ελεκεξψλνπλ ηηο Αξρέο απηνχ ηνπ Κξάηνπο γηα ηνλ θίλδπλν θαη γηα ηα ιεθζέληα ή ππφ εμέηαζε κέηξα. 

Άπθπο 35 
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Μία Αξρή δελ δχλαηαη λα δεηήζεη ή λα δηαβηβάζεη πιεξνθνξίεο θαη' εθαξκνγή απηνχ ηνπ Κεθαιαίνπ, εάλ 

πηζηεχεη φηη, ελεξγψληαο θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν, ζα έζεηε ζε θίλδπλν ην πξφζσπν ή ηελ πεξηνπζία ηνπ 

ελειίθνπ ή ζα απεηινχζε ζνβαξά ηελ ειεπζεξία ή ηε δσή θάπνηνπ κέινπο ηεο νηθνγελείαο ηνπ. 

 

Άπθπο 36 

1. Με ηελ επηθχιαμε ηεο δπλαηφηεηνο λα απαηηήζνπλ εχινγεο δαπάλεο, γηα ηηο παξαζρεζείζεο ππεξεζίεο, 

νη Κεληξηθέο Αξρέο θαη νη άιιεο δεκφζηεο Αξρέο ησλ Σπκβαιινκέλσλ Κξαηψλ θέξνπλ ηηο δηθέο ηνπο 

δαπάλεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ.  

2. Έλα Σπκβαιιφκελν Κξάηνο δχλαηαη λα ζπλάςεη ζπκθσλίεο κε έλα ή πεξηζζφηεξα άιια Σπκβαιιφκελα 

Κξάηε γηα ηελ θαηαλνκή ησλ εμφδσλ. 

 

Άπθπο 37 

Κάζε Σπκβαιιφκελν Κξάηνο δχλαηαη λα ζπλάςεη κε έλα ή πεξηζζφηεξα άιια Σπκβαιιφκελα Κξάηε 

ζπκθσλίεο, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ζηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο ε εθαξκνγή ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ. 

Τα Κξάηε πνπ ζπλάπηνπλ ηέηνηεο ζπκθσλίεο δηαβηβάδνπλ αληίγξαθν ηνπο ζην Θεκαηνθχιαθα ηεο 

Σχκβαζεο. 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ VI - ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

Άπθπο 38 

1. Οη Αξρέο ηνπ Σπκβαιινκέλνπ Κξάηνπο, φπνπ έρεη ιεθζεί έλα κέηξν πξνζηαζίαο ή έρεη πηζηνπνηεζεί κία 

εμνπζία εθπξνζψπεζεο, δχλαληαη λα ρνξεγήζνπλ ζην πξφζσπν ζην νπνίν έρεη αλαηεζεί ε πξνζηαζία ηνπ 

πξνζψπνπ ή ηεο πεξηνπζίαο ηνπ ελειίθνπ, θαηφπηλ αίηεζεο ηνπ πξνζψπνπ απηνχ, πηζηνπνηεηηθφ πνπ ζα 

απνδεηθλχεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ θαη ηηο εμνπζίεο πνπ ηνχ έρνπλ απνλεκεζεί.  

2. Η ηδηφηεηα θαη νη εμνπζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην πηζηνπνηεηηθφ ζεσξνχληαη θεθηεκέλεο θαηά ηελ 

ρξνλνινγία ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ, εθηφο αλ απνδεηρζεί ην αληίζεην.  

3. Κάζε Σπκβαιιφκελν Κξάηνο νξίδεη ηηο αξκφδηεο γηα ηελ έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ Αξρέο. 

Άπθπο 39 

Τα πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη ή δηαβηβάδνληαη ζχκθσλα κε ηε Σχκβαζε, δχλαληαη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν γηα ηνπο ζθνπνχο γηα ηνπο νπνίνπο ζπλειέγεζαλ ή δηαβηβάζζεθαλ. 

Άπθπο 40 

Οη Αξρέο ζηηο νπνίεο δηαβηβάδνληαη πιεξνθνξίεο, εμαζθαιίδνπλ ην απφξξεην ησλ πιεξνθνξηψλ ζχκθσλα 

κε ην δίθαην ηνπ Κξάηνπο ηνπο. 

Άπθπο 41 

Τα έγγξαθα πνπ δηαβηβάδνληαη ή ρνξεγνχληαη θαη' εθαξκνγή ηεο Σχκβαζεο, απαιιάζζνληαη ηεο 

επηθχξσζεο ή θάζε άιιεο αλαιφγνπ δηαηχπσζεο. 

Άπθπο 42 

Κάζε Σπκβαιιφκελν Κξάηνο δχλαηαη λα νξίζεη ηηο Αξρέο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα απεπζχλνληαη ηα αηηήκαηα 

πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 8 θαη 33. 

Άπθπο 43 

1. Ο αλαθεξφκελνο ζηα άξζξα 28 θαη 42 θαζνξηζκφο ησλ Αξρψλ γλσζηνπνηείηαη ζην Μφληκν Γξαθείν ηεο 

Σπλδηάζθεςεο ηεο Φάγεο ηνπ Ιδησηηθνχ Γηεζλνχο Γηθαίνπ ην αξγφηεξν θαηά ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο 

ηνπ εγγξάθνπ επηθχξσζεο, απνδνρήο ή έγθξηζεο ηεο Σχκβαζεο ή πξνζρψξεζεο ζε απηή. Κάζε 

ηξνπνπνίεζε απηήο επίζεο αλαθνηλψλεηαη ζην Μφληκν Γξαθείν. 
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2. Η αλαθεξφκελε ζην άξζξν 32 παξάγξαθνο 2 δήισζε γίλεηαη ζην Θεκαηνθχιαθα ηεο Σχκβαζεο. 

 

Άπθπο 44 

Έλα Σπκβαιιφκελν Κξάηνο ζην νπνίν δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα δηθαίνπ ή ζχλνια θαλφλσλ δηθαίνπ έρνπλ 

εθαξκνγή γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πξνζψπνπ ή ηεο πεξηνπζίαο ηνπ ελειίθνπ, δελ ζα δεζκεχεηαη λα 

εθαξκφζεη ηνπο θαλφλεο ηεο Σχκβαζεο ζε ζπγθξνχζεηο κεηαμχ απηψλ ησλ δηαθνξεηηθψλ ζπζηεκάησλ ή 

ησλ ζπλφισλ θαλφλσλ δηθαίνπ κφλν. 

Άπθπο 45 

Έλαληη Κξάηνπο, ζην νπνίν δχν ή πεξηζζφηεξα δηθαητθά ζπζηήκαηα ή ζχλνια θαλφλσλ δηθαίνπ, πνπ 

ζρεηίδνληαη κε δεηήκαηα δηεπφκελα απφ ηελ παξνχζα Σχκβαζε, εθαξκφδνληαη ζε δηαθνξεηηθέο εδαθηθέο 

ελφηεηεο: 

α. θάζε αλαθνξά ζηε ζπλήζε δηακνλή ζην Κξάηνο απηφ, λνείηαη σο αλαθνξά ζηε ζπλήζε δηακνλή ζε κία 

εδαθηθή ελφηεηα· 

β. θάζε αλαθνξά ζηελ παξνπζία ηνπ ελειίθνπ ζην Κξάηνο απηφ, λνείηαη σο αλαθνξά ζηελ παξνπζία ηνπ 

ελειίθνπ ζε κία εδαθηθή ελφηεηα· 

γ. θάζε αλαθνξά ζηνλ εληνπηζκφ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελειίθνπ ζην Κξάηνο απηφ, λνείηαη σο 

αλαθνξά ζηνλ εληνπηζκφ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελειίθνπ ζε κία εδαθηθή ελφηεηα· 

δ. θάζε αλαθνξά ζην Κξάηνο ηνπ νπνίνπ ηελ ηζαγέλεηα έρεη ν ελήιηθνο, λνείηαη σο αλαθνξά ζηελ εδαθηθή 

ελφηεηα, ηελ νπνία ππνδεηθλχεη ην δίθαην απηνχ ηνπ Κξάηνπο ή ειιείςεη πξνζεθφλησλ θαλφλσλ, ζηελ 

εδαθηθή ελφηεηα κε ηελ νπνία ν ελήιηθνο έρεη ηνλ ζηελφηεξν ζχλδεζκν· 

ε. θάζε αλαθνξά ζην Κξάηνο, νη Αξρέο ηνπ νπνίνπ έρνπλ επηιεγεί απφ ηνλ ελήιηθν λνείηαη σο αλαθνξά: 

- ζηελ εδαθηθή ελφηεηα, εθφζνλ ν ελήιηθνο έρεη επηιέμεη ηηο Αξρέο απηήο ηεο εδαθηθήο ελφηεηαο, 

- ζηελ εδαθηθή ελφηεηα κε ηελ νπνία ν ελήιηθνο έρεη ηνλ ζηελφηεξν ζχλδεζκν, εθφζνλ ν ελήιηθνο έρεη 

επηιέμεη ηηο Αξρέο ηνπ Κξάηνπο, ρσξίο λα θαζνξίζεη κηα ζπγθεθξηκέλε εδαθηθή ελφηεηα εληφο ηνπ 

Κξάηνπο, 

ζη. θάζε αλαθνξά ζην δίθαην ελφο Κξάηνπο κε ην νπνίν ε θαηάζηαζε έρεη νπζηψδε ζρέζε, λνείηαη σο 

αλαθνξά ζην δίθαην κηαο εδαθηθήο ελφηεηαο κε ηελ νπνία ε θαηάζηαζε έρεη ζηελή ζρέζε·  

δ. θάζε αλαθνξά ζην δίθαην, ζηε δηαδηθαζία ή ζε Αξρή ηνπ Κξάηνπο ζην νπνίν ειήθζε έλα κέηξν, λνείηαη 

σο αλαθνξά ζην δίθαην, ζηε δηαδηθαζία ή ζε Αξρή ηεο εδαθηθήο ελφηεηαο ζηελ ειήθζε ην κέηξν· 

ε. θάζε αλαθνξά ζην δίθαην, ζηε δηαδηθαζία ή ζε Αξρή ηνπ Κξάηνπο αλαγλψξηζεο ή εθηέιεζεο, λνείηαη σο 

αλαθνξά ζην δίθαην, ζηε δηαδηθαζία ή ζε Αξρή ηεο εδαθηθήο ελφηεηνο ζηελ νπνία επηδηψθεηαη ε 

αλαγλψξηζε ή ε εθηέιεζε· 

ζ. θάζε αλαθνξά ζην Κξάηνο ζην νπνίν πξφθεηηαη λα εθηειεζηεί έλα κέηξν πξνζηαζίαο, λνείηαη σο 

αλαθνξά ζηελ εδαθηθή ελφηεηα ζηελ νπνία πξφθεηηαη λα εθηειεζηεί ην κέηξν· 

η. θάζε αλαθνξά ζε νξγαληζκνχο ή Αξρέο απηνχ ηνπ Κξάηνπο, δηαθνξεηηθέο απφ ηηο Κεληξηθέο Αξρέο, 

λνείηαη σο αλαθνξά ζε εμνπζηνδνηεκέλνπο λα δξάζνπλ ζηε ζπγθεθξηκέλε εδαθηθή ελφηεηα νξγαληζκνχο ή 

Αξρέο. 

Άπθπο 46 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ εθαξκνζηένπ δπλάκεη ηνπ Κεθαιαίνπ III δηθαίνπ, φηαλ έλα Κξάηνο 

πεξηιακβάλεη δχν ή πεξηζζφηεξεο εδαθηθέο ελφηεηεο, θαζεκία απφ ηηο νπνίεο έρεη ην δηθφ ηεο δηθαητθφ 

ζχζηεκα ή ζχλνιν θαλφλσλ δηθαίνπ γηα δεηήκαηα πνπ δηέπνληαη απφ ηελ παξνχζα Σχκβαζε, 

εθαξκφδνληαη νη αθφινπζνη θαλφλεο δηθαίνπ: 

α. Σε πεξίπησζε πνπ ζην Κξάηνο απηφ πθίζηαληαη ζε ηζρχ θαλφλεο δηθαίνπ πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ εδαθηθή 

ελφηεηα ηεο νπνίαο ην δίθαην είλαη εθαξκνζηέν, απηήο ηεο εδαθηθήο ελφηεηνο ην δίθαην εθαξκφδεηαη· 
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β. Διιείςεη ηέηνησλ θαλφλσλ, εθαξκφδεηαη ην δίθαην ηεο εδαθηθήο ελφηεηνο πνπ νξίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 45. 

Άπθπο 47 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ εθαξκνζηένπ δπλάκεη ηνπ Κεθαιαίνπ III δηθαίνπ, φηαλ έλα Κξάηνο 

πεξηιακβάλεη δχν ή πεξηζζφηεξα δηθαητθά ζπζηήκαηα ή ζχλνια θαλφλσλ δηθαίνπ εθαξκνζηέσλ ζε 

δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο πξνζψπσλ γηα δεηήκαηα πνπ δηέπνληαη απφ ηελ παξνχζα Σχκβαζε, 

εθαξκφδνληαη νη αθφινπζνη θαλφλεο: 

   α. Σε πεξίπησζε πνπ ζην Κξάηνο απηφ πθίζηαληαη ζε ηζρχ θαλφλεο πνπ νξίδνπλ πνην απφ ηα δίθαηα απηά 

είλαη εθαξκνζηέν, εθαξκφδεηαη ην δίθαην απηφ· 

   β. Διιείςεη ηέηνησλ θαλφλσλ, εθαξκφδεηαη εθείλν ην δηθαητθφ ζχζηεκα ή ην ζχλνιν θαλφλσλ δηθαίνπ κε 

ην νπνίν ν ελήιηθνο ζπλδέεηαη ζηελφηεξα. 

Άπθπο 48 

Σηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ Σπκβαιινκέλσλ Κξαηψλ, ε παξνχζα Σχκβαζε αληηθαζηζηά ηε Σχκβαζε γηα ηελ 

απαγφξεπζε θαη άιια αλάινγα κέηξα πξνζηαζίαο, ε νπνία ππνγξάθεθε ζηελ Φάγε ζηηο 17 Ινπιίνπ 1905. 

 

Άπθπο 49 

1. Η Σχκβαζε δελ επεξεάδεη δηεζλή ζπκβαηηθά θείκελα ζηα νπνία Μέξε είλαη Σπκβαιιφκελα Κξάηε θαη ηα 

νπνία πεξηέρνπλ δηαηάμεηο γηα δεηήκαηα πνπ δηέπνληαη απφ ηελ παξνχζα Σχκβαζε, εθηφο αλ γίλεη αληίζεηε 

δήισζε απφ ηα Κξάηε πνπ δεζκεχνληαη απφ ηέηνηα θείκελα.  

2. Η Σχκβαζε δελ επεξεάδεη ηε δπλαηφηεηα ελφο ή πεξηζζνηέξσλ Σπκβαιινκέλσλ Κξαηψλ λα ζπλάπηνπλ 

ζπκθσλίεο πνπ πεξηιακβάλνπλ, αλαθνξηθά κε ηνπο ελειίθνπο πνπ ζπλήζσο δηακέλνπλ ζε έλα απφ ηα 

Κξάηε πνπ είλαη Μέξε ζε ηέηνηεο ζπκθσλίεο, δηαηάμεηο γηα δεηήκαηα πνπ δηέπνληαη απφ ηελ παξνχζα 

Σχκβαζε. 

 3. Οη ζπκθσλίεο πνπ ζα ζπλαθζνχλ απφ έλα ή πεξηζζφηεξα Σπκβαιιφκελα Κξάηε γηα δεηήκαηα πνπ 

δηέπνληαη απφ ηελ παξνχζα Σχκβαζε δελ επεξεάδνπλ, ζηηο ζρέζεηο απηψλ ησλ Κξαηψλ κε ηα άιια 

Σπκβαιιφκελα Κξάηε, ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζεο Σχκβαζεο.  

4. Οη πξνεγνχκελεο παξάγξαθνη εθαξκφδνληαη επίζεο επί νκνηνκφξθσλ λφκσλ, πνπ βαζίδνληαη ζηελ 

χπαξμε εηδηθψλ δεζκψλ, πεξηθεξεηαθήο θπξίσο θχζεο, κεηαμχ ησλ ελ ιφγσ Κξαηψλ. 

 

Άπθπο 50 

1. Η Σχκβαζε εθαξκφδεηαη κφλν γηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη ζε έλα Κξάηνο κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο 

Σχκβαζεο ζην Κξάηνο απηφ.  

2. Η Σχκβαζε εθαξκφδεηαη ζηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ εθηέιεζε ησλ κέηξσλ, πνπ ιακβάλνληαη κεηά ηελ 

έλαξμε ηζρχνο ηεο, ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπ Κξάηνπο ζην νπνίν ηα κέηξα ειήθζεζαλ θαη ηνπ Κξάηνπο 

αλαγλψξηζε ή εθηέιεζεο. 

3. Η Σχκβαζε ζα έρεη εθαξκνγή απφ ηε ζηηγκή ηεο ζέζεο ηεο ζε ηζρχ ζε θάπνην Σπκβαιιφκελν Κξάηνο, ζε 

εμνπζίεο εθπξνζψπεζεο πνπ έρνπλ αλαγλσξηζζεί ζε πξνγελέζηεξν ρξνληθφ ζεκείν ππφ ζπλζήθεο 

αληίζηνηρεο κε εθείλεο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 15. 

Άπθπο 51 

1. Κάζε αιιεινγξαθία πξνο ηελ Κεληξηθή Αξρή ή πξνο θάζε άιιε Αξρή Σπκβαιινκέλνπ Κξάηνπο γίλεηαη 

ζηελ πξσηφηππε γιψζζα θαη ζπλνδεχεηαη απφ κεηάθξαζε ζηελ επίζεκε γιψζζα ή ζε κία απφ ηηο επίζεκεο 

γιψζζεο απηνχ ηνπ Κξάηνπο, ή, εάλ απηή ε κεηάθξαζε δελ είλαη εθηθηή, απφ κεηάθξαζε ζηε γαιιηθή ή 

ζηελ αγγιηθή γιψζζα.  

2. Δληνχηνηο, έλα Σπκβαιιφκελν Κξάηνο δχλαηαη, δηαηππψλνληαο ηελ επηθχιαμε πνπ πξνβιέπεηαη ζην 

άξζξν 56, λα αληηηαρζεί ζηε ρξήζε είηε ηεο γαιιηθήο είηε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο, φρη φκσο θαη ησλ δχν. 
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Άπθπο 52 

Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Σπλδηάζθεςεο ηεο Φάγεο ηνπ Ιδησηηθνχ Γηεζλνχο Γηθαίνπ ζπγθαιεί, πεξηνδηθά, 

κηα Δηδηθή Δπηηξνπή γηα ηελ εμέηαζε ηεο πξαθηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο Σχκβαζεο. 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ VII - ΣΔΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

Άπθπο 53 

1. Η Σχκβαζε είλαη αλνηθηή γηα ππνγξαθή απφ ηα Κξάηε πνπ ήηαλ Μέιε ηεο Σπλδηάζθεςεο ηεο Φάγεο ηνπ 

Ιδησηηθνχ Γηεζλνχο Γηθαίνπ ηε 2
α
 Οθησβξίνπ 1999.  

2. Θα θπξσζεί, ζα γίλεη απνδεθηή ή ζα εγθξηζεί θαη ηα έγγξαθα ηεο επηθχξσζεο, ηεο απνδνρήο ή ηεο 

έγθξηζε ζα θαηαηίζεληαη ζην Υπνπξγείν Δμσηεξηθψλ ηνπ Βαζηιείνπ ησλ Κάησ Φσξψλ, Θεκαηνθχιαθνο 

ηεο Σχκβαζεο. 

Άπθπο 54 

1. Κάζε άιιν Κξάηνο δχλαηαη λα πξνζρσξήζεη ζηε Σχκβαζε, κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο δπλάκεη ηνπ 

άξζξνπ 57,  παξάγξαθνο 1.  

2. Τν έγγξαθν πξνζρψξεζεο θαηαηίζεηαη ζην Θεκαηνθχιαθα.  

3. Η πξνζρψξεζε παξάγεη απνηειέζκαηα κφλνλ ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπ πξνζρσξνχληνο Κξάηνπο θαη ησλ 

Σπκβαιινκέλσλ Κξαηψλ πνπ δελ δηαηππψλνπλ αληηξξήζεηο ζηελ πξνρψξεζε απηή εληφο έμη κελψλ απφ ηε 

ιήςε ηεο πξνβιεπνκέλεο ζην άξζξν 63, ζηνηρείν β', γλσζηνπνίεζεο. Μηα ηέηνηα αληίξξεζε, δχλαηαη 

επίζεο λα δηαηππσζεί απφ νπνηνδήπνηε Κξάηνο, θαηά ηελ επηθχξσζε, απνδνρή ή έγθξηζε ηεο Σχκβαζεο, 

ηε κεηαγελέζηεξε ηεο πξνζρψξεζεο. Οη αληηξξήζεηο απηέο θνηλνπνηνχληαη ζην Θεκαηνθχιαθα. 

Άπθπο 55 

1. Έλα Κξάηνο, πνπ πεξηιακβάλεη δχν ή πεξηζζφηεξεο εδαθηθέο ελφηεηεο, ζηηο νπνίεο εθαξκφδνληαη, γηα 

δεηήκαηα πνπ δηέπνληαη απφ ηελ παξνχζα Σχκβαζε, δηαθνξεηηθά δηθαητθά ζπζηήκαηα, δχλαηαη θαηά ηελ 

ππνγξαθή, επηθχξσζε, απνδνρή, έγθξηζε ή πξνζρψξεζε, λα δειψζεη φηη ε Σχκβαζε ζα εθαξκφδεηαη ζε 

φιεο ηηο εδαθηθέο ηνπ ελφηεηεο ή κφλν ζε κία ή ζε πεξηζζφηεξεο απφ απηέο θαη δχλαηαη νπνηεδήπνηε λα 

ηξνπνπνηήζεη απηή ηε δήισζε, πξνβαίλνληαο ζε λέα δήισζε.  

2. Οη δειψζεηο απηέο θνηλνπνηνχληαη ζην Θεκαηνθχιαθα θαη πξνζδηνξίδνπλ ξεηά ηηο εδαθηθέο ελφηεηεο 

ζηηο νπνίεο ε Σχκβαζε εθαξκφδεηαη.  

3. Δάλ έλα Κξάηνο δελ πξνβεί ζε δήισζε ζχκθσλα κε ην παξφλ άξζξν, ε Σχκβαζε εθαξκφδεηαη ζην 

ζχλνιν ηνπ εδάθνπο απηνχ ηνπ Κξάηνπο. 

Άπθπο 56 

1. Κάζε Σπκβαιιφκελν Κξάηνο δχλαηαη, ην αξγφηεξν θαηά ηελ επηθχξσζε, απνδνρή, έγθξηζε ή 

πξνζρψξεζε ή θαηά ηελ ππνβνιή ηεο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 55 δήισζεο, λα πξνβεί ζηε δηαηχπσζε ηεο κίαο 

ή θαη ησλ δχν επηθπιάμεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 51, παξάγξαθνο 2.  Κακία άιιε επηθχιαμε δελ 

γίλεηαη δεθηή.  

2. Κάζε Σπκβαιιφκελν Κξάηνο δχλαηαη, νπνηεδήπνηε, λα αλαθαιέζεη κηα επηθχιαμε πνπ έρεη δηαηππψζεη. 

Η αλάθιεζε απηή θνηλνπνηείηαη ζην Θεκαηνθχιαθα.  

3. Τα απνηειέζκαηα ηεο επηθχιαμεο παχνπλ ηελ πξψηε εκέξα ηνπ ηξίηνπ εκεξνινγηαθνχ κήλα πνπ 

αθνινπζεί ηελ αλαθεξφκελε ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν θνηλνπνίεζε. 

Άπθπο 57 

1. Η Σχκβαζε ζα αξρίζεη λα ηζρχεη ηελ πξψηε εκέξα ηνπ κήλα πνπ αθνινπζεί ηελ εθπλνή πεξηφδνπ ηξηψλ 

κελψλ κεηά ηελ θαηάζεζε ηνπ ηξίηνπ εγγξάθνπ επηθχξσζεο, απνδνρήο ή έγθξηζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζην 

άξζξν 53.  
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2. Σηε ζπλέρεηα, ε Σχκβαζε ζα ηίζεηαη ζε ηζρχ: 

α. γηα θάζε Κξάηνο πνπ ηελ επηθπξψλεη, απνδέρεηαη ή εγθξίλεη κεηαγελέζηεξα, ηελ πξψηε εκέξα ηνπ κήλα 

πνπ αθνινπζεί ηελ εθπλνή πεξηφδνπ ηξηψλ κελψλ κεηά ηελ θαηάζεζε ηνπ εγγξάθνπ επηθχξσζεο, 

απνδνρήο, έγθξηζεο ή πξνζρψξεζήο ηνπ· 

β. γηα θάζε Κξάηνο πνπ πξνζρσξεί, ηελ πξψηε εκέξα ηνπ κήλα πνπ αθνινπζεί ηελ εθπλνή πεξηφδνπ ηξηψλ 

κελψλ, κεηά ηελ πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο ησλ έμη κελψλ πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 54, παξάγξαθν 3·  

γ. γηα ηηο εδαθηθέο ελφηεηεο, ζηηο νπνίεο επεθηάζεθε ε Σχκβαζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 55, ηελ πξψηε 

εκέξα ηνπ κήλα πνπ αθνινπζεί ηελ εθπλνή πεξηφδνπ ηξηψλ κελψλ, κεηά ηελ αλαθεξφκελε ζε απηφ ην 

άξζξν θνηλνπνίεζε. 

Άπθπο 58 

1. Κάζε Κξάηνο-Μέξνο ηεο Σχκβαζεο δχλαηαη λα ηελ θαηαγγείιεη κε γξαπηή γλσζηνπνίεζε απεπζπλφκελε 

ζην Θεκαηνθχιαθα. Η θαηαγγειία είλαη δπλαηφ λα πεξηνξίδεηαη ζε νξηζκέλεο εδαθηθέο ελφηεηεο ζηηο 

νπνίεο εθαξκφδεηαη ε Σχκβαζε.  

2. Η θαηαγγειία παξάγεη απνηειέζκαηα ηελ πξψηε εκέξα ηνπ κήλα πνπ αθνινπζεί ηελ εθπλνή πεξηφδνπ 

δψδεθα κελψλ, κεηά ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηεο γλσζηνπνίεζεο απφ ην Θεκαηνθχιαθα. Δάλ ζηε 

γλσζηνπνίεζε θαζνξίδεηαη εηδηθψο κεγαιχηεξε ρξνληθή πεξίνδνο γηα ηελ παξαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ 

ηεο θαηαγγειίαο, ε θαηαγγειία παξάγεη απνηειέζκαηα κε ηελ εθπλνή ηεο ελ ιφγσ ρξνληθήο πεξηφδνπ. 

 

Άπθπο 59 

Ο Θεκαηνθχιαθαο γλσζηνπνηεί ζηα Κξάηε-Μέιε ηεο Σπλδηάζθεςεο ηεο Φάγεο ηνπ Ιδησηηθνχ Γηεζλνχο 

Γηθαίνπ, θαζψο θαη ζηα Κξάηε πνπ ζα πξνζρσξήζνπλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 54: 

α. ηηο ππνγξαθέο, επηθπξψζεηο, απνδνρέο θαη εγθξίζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 53·  

β. ηηο πξνζρσξήζεηο θαη ηηο αληηξξήζεηο θαηά ησλ πξνζρσξήζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 54·  

γ. ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ε Σχκβαζε ηίζεηαη ζε ηζρχ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 57·  

δ. ηηο δειψζεηο πνπ κλεκνλεχνληαη ζηα άξζξα 32, παξάγξαθνο 2 θαη 55·  

ε. ηηο ζπκθσλίεο πνπ κλεκνλεχνληαη ζην άξζξν 37· 

ζη. ηηο επηθπιάμεηο πνπ κλεκνλεχνληαη ζηα άξζξα 51, παξάγξαθνο 2 θαη 56, παξάγξαθνο 2· 

δ. ηηο θαηαγγειίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 58. 

 

Σε πίζησζε ησλ αλσηέξσ, νη ππνγξάθνληεο, δεφλησο εμνπζηνδνηεκέλνη, ππέγξαςαλ ηελ παξνχζα 

Σχκβαζε.  

Έγηλε ζηε Φάγε, ζηηο 13 Ιαλνπαξίνπ 2000, ζε δχν θείκελα, ζηε γαιιηθή θαη αγγιηθή γιψζζα, πνπ είλαη 

ηζνδχλακα, ζε έλα πξσηφηππν, πνπ θαηαηέζεθε ζηα αξρεία ηεο Κπβέξλεζεο ηνπ Βαζηιείνπ ησλ Κάησ 

Φσξψλ, επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ νπνίνπ ζα επηδνζεί, δηα ηεο δηπισκαηηθήο νδνχ, ζε θάζε Κξάηνο πνπ 

ήηαλ Μέινο ηεο Σπλδηάζθεςεο ηεο Φάγεο ηνπ Ιδησηηθνχ Γηεζλνχο Γηθαίνπ ηελ 2
α
 Οθησβξίνπ 1999. 
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Άπθπο δεύηεπο 

1 Ωο Κεληξηθή Αξρή, θαη’ άξζξν 28 ηεο Σχµβαζεο, επηθνξηηζκέλε µε ηα θαζήθνληα πνπ επηβάιινληαη απφ 

ηε Σχµβαζε ζηηο Αξρέο απηέο, νξίδεηαη ην Υπνπξγείν Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ.  

2. Οη αηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 32 παξάγξαθνο 1 ζα πξέπεη λα δηαβηβάδνληαη κέζσ ηνπ Υπνπξγείνπ 

Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, ην νπνίν έρεη νξηζζεί σο Κεληξηθή Αξρή. 

3.Τα αηηήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 8 θαη 33 ηεο Σπκβάζεσο ζα πξέπεη λα απεπζχλνληαη ζην 

Υπνπξγείν Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, ην νπνίν έρεη νξηζζεί σο Κεληξηθή 

Αξρή. 

4. Ωο Αξρέο, θαη’ άξζξν 38 παξάγξαθνο 3 ηεο Σχµβαζεο, νξίδνληαη νη Γξακκαηείεο ησλ Γηθαζηεξίσλ πνπ 

έρνπλ ιάβεη ηα ζρεηηθά κέηξα πξνζηαζίαο ή έρνπλ πηζηνπνηήζεη κία εμνπζία εθπξνζψπεζεο.  

 

Άπθπο ηπίηο 

Δπιθύλαξη 

Σε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 51 παξάγξαθνο 2 ηεο Σχµβαζεο, ε Διιάδα αληηηάζζεηαη ζηελ ρξήζε ηεο 

γαιιηθήο γιψζζαο. 

Άπθπο ηέηαπηο 

Η ηζρχο ηνπ παξφληνο αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο θαη ηεο Σχκβαζεο 

πνπ θπξψλεηαη, απφ ηελ πιήξσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ άξζξνπ 57 απηήο. 

 


