EL. Ενοποιηµένη έκδοση
Ενοποιημένη έκδοση
Αποποίηση ευθύνης:
H ενοποίηση συνίσταται στην ένταξη ενός βασικού οργάνου της κοινοτικής νομοθεσίας, των
τροποποιήσεων και διορθωτικών του σε ένα ενιαίο, αλλά ανεπίσημο, έγγραφο. Σκοπός των
ενοποιημένων κειμένων είναι να χρησιμεύσουν ως εργαλείο τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα
της Κοινότητας δεν φέρουν καμία ευθύνη ως προς το περιεχόμενό τους.

Ανακοινώσεις των κρατών μελών σύμφωνα σύμφωνα με το άρθρο 23 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1393/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 2007 , περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα
κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές
υποθέσεις ( επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων ) και κατάργησης του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1348/2000 του Συμβουλίου.
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ΒΕΛΓΙΟ
Άρθρο 2 -Υπηρεσίες διαβίβασης
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Γραμματείς των ειρηνοδικείων και πταισματοδικείων (Greffiers des justices
de paix et tribunal de police)
Γραμματείς των πρωτοδικείων (Greffiers des tribunaux de première instance)
Γραμματείς των εμπορικών δικαστηρίων (Greffiers des tribunaux de
commerce)
Γραμματείς των εργατικών δικαστηρίων (Greffiers des tribunaux du travail)
Γραμματείς των Εφετείων, συμπεριλαμβανομένων και των δευτεροβάθμιων
εργατικών δικαστηρίων (Greffiers des cours d'appel et des cours du travail )
Γραμματείς του Αρείου Πάγου (Greffiers de la Cour de cassation)
Εισαγγελία (Ministère public) συμπεριλαμβανομένου του (auditorat du
travail)
Δικαστικοί επιμελητές (huissiers de justice)
Άρθρο 3 - Κεντρική Αρχή

Η κεντρική αρχή είναι το Εθνικό Επιμελητήριο Δικαστικών Επιμελητών (Chambre
Nationale des Huissiers de Justice/Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders).
Ονομασία :
Chambre Nationale des Huissiers de Justice/Nationale
Gerechtsdeurwaarders
Avenue Henri Jaspar 93/Henri Jasparlaan 93
B-1060 Bruxelles/Brussel

Kamer

van

Τηλ.: (32-2) 538 00 92
Φαξ : (32-2) 539 41 11
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο : Chambre.Nationale@huissiersdejustice.be
Nationale.Kamer@gerechtsdeurwaarders.be
Οι πληροφορίες μπορούν να ανακοινώνονται με το ταχυδρομείο, με φαξ, με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με το τηλέφωνο.
Γλωσσικές γνώσεις : Γαλλική, ολλανδική, γερμανική και αγγλική γλώσσα.
Άρθρο 4 - Διαβίβαση των πράξεων
Το έντυπο αίτησης γίνεται δεκτό εκτός από τη γαλλική, ολλανδική και γερμανική και
στην αγγλική γλώσσα.
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Άρθρο 8 - Άρνηση παραλαβής της πράξης
Το Βέλγιο εφαρμόζει ένα σύστημα διπλής ημερομηνίας για να προσδιορίσει τη
χρονική στιγμή της επίδοσης ή κοινοποίησης· πράγματι, η ημερομηνία που
λαμβάνεται υπόψη ως χρονική στιγμή της κοινοποίησης διαφέρει ανάλογα με το κατά
πόσο γίνεται έναντι του παραλήπτη ή του αποστολέα της πράξης.
Σύμφωνα με το άρθρο 53α του βελγικού Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, έναντι του
παραλήπτη, και με την επιφύλαξη αντίθετων διατάξεων του νόμου, οι προθεσμίες
που αρχίζουν να τρέχουν από τη στιγμή της επίδοσης εγγράφου υπολογίζονται ως
εξής :
1° όταν η κοινοποίηση γίνεται με "pli judiciaire" (ειδική μορφή συστημένης
επιστολής με απόδειξη παραλαβής) ή με συστημένη επιστολή με απόδειξη
παραλαβής, η πρώτη ημέρα που έπεται εκείνης κατά την οποία η συστημένη επιστολή
παρουσιάσθηκε στον τόπο κατοικίας του παραλήπτη, ή, ενδεχομένως, στον τόπο
διαμονής του ή στη διεύθυνση του αντικλήτου τoυ παραλήπτη ·
2° όταν η κοινοποίηση γίνεται με συστημένη ή απλή επιστολή, από την τρίτη
εργάσιμη ημέρα που έπεται εκείνης κατά την οποία ο φάκελος παραδόθηκε στις
υπηρεσίες του ταχυδρομείου, εκτός αντίθετης απόδειξης του παραλήπτη.
Έναντι του αποστολέα, είναι η ημερομηνία αποστολής (ή η ημερομηνία κατάθεσης
στο ταχυδρομείο ή στον δικαστικό επιμελητή) που θεωρείται ως ημερομηνία
επίδοσης ή κοινοποίησης.
Επομένως, εάν ένας από τους διαδίκους που ηττήθηκε σε πρώτο βαθμό, θέλει να
ασκήσει έφεση, πρέπει να έχει αυτή τη δυνατότητα χωρίς να περιμένει την
εκπλήρωση των διατυπώσεων επίδοσης της απόφασης.
Εξίσου, εάν ένα άτομο επιθυμεί να διακόψει την παραγραφή επιδίδει πράξη διακοπής
της (εξώδικη πράξη).
Άρθρο 9 - Ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης
Το Βέλγιο εφαρμόζει ένα σύστημα διπλής ημερομηνίας για να προσδιορίσει τη
χρονική στιγμή της επίδοσης ή κοινοποίησης· πράγματι, η ημερομηνία που
λαμβάνεται υπόψη ως χρονική στιγμή της κοινοποίησης διαφέρει ανάλογα με το κατά
πόσο γίνεται έναντι του παραλήπτη ή του αποστολέα της πράξης.
Σύμφωνα με το άρθρο 53α του βελγικού Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, έναντι του
παραλήπτη, και με την επιφύλαξη αντίθετων διατάξεων του νόμου, οι προθεσμίες
που αρχίζουν να τρέχουν από τη στιγμή της επίδοσης εγγράφου υπολογίζονται ως
εξής :
1° όταν η κοινοποίηση γίνεται με "pli judiciaire" (ειδική μορφή συστημένης
επιστολής με απόδειξη παραλαβής) ή με συστημένη επιστολή με απόδειξη
παραλαβής, η πρώτη ημέρα που έπεται εκείνης κατά την οποία η συστημένη επιστολή
παρουσιάσθηκε στον τόπο κατοικίας του παραλήπτη, ή, ενδεχομένως, στον τόπο
διαμονής του ή στη διεύθυνση του αντικλήτου τoυ παραλήπτη ·
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2° όταν η κοινοποίηση γίνεται με συστημένη ή απλή επιστολή, από την τρίτη
εργάσιμη ημέρα που έπεται εκείνης κατά την οποία ο φάκελος παραδόθηκε στις
υπηρεσίες του ταχυδρομείου, εκτός αντίθετης απόδειξης του παραλήπτη.
Έναντι του αποστολέα, είναι η ημερομηνία αποστολής (ή η ημερομηνία κατάθεσης
στο ταχυδρομείο ή στον δικαστικό επιμελητή) που θεωρείται ως ημερομηνία
επίδοσης ή κοινοποίησης.
Επομένως, εάν ένας από τους διαδίκους που ηττήθηκε σε πρώτο βαθμό, θέλει να
ασκήσει έφεση, πρέπει να έχει αυτή τη δυνατότητα χωρίς να περιμένει την
εκπλήρωση των διατυπώσεων επίδοσης της απόφασης.
Εξίσου, εάν ένα άτομο επιθυμεί να διακόψει την παραγραφή επιδίδει πράξη διακοπής
της (εξώδικη πράξη).
Άρθρο 10 - Βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης και αντίγραφο της επιδοθείσας ή
κοινοποιηθείσας πράξης
Το Βέλγιο δέχεται να συμπληρώνεται το έντυπο βεβαίωσης εκτός από τη γαλλική,
ολλανδική και γερμανική και στην αγγλική γλώσσα.
Άρθρο 11 - Έξοδα επίδοσης ή κοινοποίησης
Τα έξοδα επίδοσης μέσω δικαστικού επιμελητή ανέρχονται σε ένα κατ'αποκοπή τέλος
135 ευρώ ανά επίδοση, που εξοφλείται, πριν από κάθε παρέμβαση, από το φυσικό ή
νομικό πρόσωπο που είναι παραλήπτης της επίδοσης.
Άρθρο 13 - Επίδοση ή κοινοποίηση από διπλωματικούς ή προξενικούς
υπαλλήλους
Το Βέλγιο αντιτάσσεται στην χρησιμοποίηση της ευχέρειας που προβλέπεται στην
παράγραφο 1 του άρθρου 13 στην επικράτειά του.
Άρθρο 14 - Επίδοση ή κοινοποίηση ταχυδρομικώς
Όροι υπό τους οποίους, το Βέλγιο δέχεται την επίδοση ή την κοινοποίηση δικαστικών
πράξεων με το ταχυδρομείο :
-συστημένη επιστολή στο ταχυδρομείο με απόδειξη παραλαβής ή αντίστοιχο
έγγραφο·
-απαίτηση
μετάφρασης
σύμφωνα
με
το
άρθρο
8
·
-χρήση του ακόλουθου εντύπου :
"Επίδοση ή κοινοποίηση ταχυδρομικώς - Άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1348/2000 του Συμβουλίου περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη
δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις ( 1 ).

(1)

ΕΕ.L. 160 της 30.06.2000, σ.37.
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Κωδικός αριθμός :
1. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ
1.1.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.3.
1.4.
1.5.

Όνομα :
Διεύθυνση :
Οδός και αριθμός /ταχυδρομική θυρίδα :
Τόπος και ταχυδρομικός τομέας
Χώρα :
Τηλ. :
Φαξ( * ) :
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

2. ΑΙΤΩΝ
2.1.
2.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.3.
1.4.
1.5.

Όνομα :
Διεύθυνση :
Οδός και αριθμός /ταχυδρομική θυρίδα :
Τόπος και ταχυδρομικός τομέας
Χώρα :
Τηλ. :
Φαξ( * ) :
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο :

3. ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ
3.1.
3.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.3.
1.4.
1.5.
3.6.

Όνομα :
Διεύθυνση :
Οδός και αριθμός /ταχυδρομική θυρίδα :
Τόπος και ταχυδρομικός τομέας
Χώρα :
Τηλ. :
Φαξ( * ) :
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο :
Αριθμός δελτίου ταυτότητας ή κοινωνικής ασφάλισης ή αριθμός οργάνωσης ή
αντίστοιχο στοιχείο( * ) :

4. ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ Η ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ : με το ταχυδρομείο
5. ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ Η ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
α)

5.1.
Φύση της πράξης :
5.1.1. Δικαστική
5.1.1.1.Κλήτευση
5.1.1.2.Απόφαση
5.1.1.3.Ένδικο μέσο
5.1.1.4.Άλλη
5.1.2. Εξώδικη

(*) Το σημείο αυτό είναι προαιρετικό.
(*) Το σημείο αυτό είναι προαιρετικό.
(*) Το σημείο αυτό είναι προαιρετικό.
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β)

5.2.
Γλώσσα της πράξης
5.2.1. Πρωτότυπο : DE, EN, DA, ES, FI, FR, EL, IT, NL, PT, SV, λοιπές :
5.2.2. (*) Μετάφραση : DE, EN, DA, ES, FI, FR, EL, IT, NL, PT, SV, λοιπές :

γ)

Αριθμός των συνημμένων εγγράφων
Άρθρο 15 - Απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση

Το Βέλγιο δεν αντιτάσσεται στη δυνατότητα απευθείας επίδοσης ή κοινοποίησης που
προβλέπεται του άρθρου 15.
Άρθρο 19 - Ερημοδικία εναγομένου
Στο Βέλγιο, οι δικαστές παρά τις διατάξεις της παραγράφου 1, μπορούν να εκδίδουν
αποφάσεις, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο
2.
Η αίτηση απαλλαγής που προβλέπεται στην παράγραφο 4 μπορεί να υποβληθεί εντός
προθεσμίας ενός έτους από την έκδοση της απόφασης.

(*)

Το σημείο αυτό είναι προαιρετικό.

6

EL. Ενοποιηµένη έκδοση

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Άρθρο 2 - Υπηρεσίες διαβίβασης και παραλαβής
Οι οργανισμοί διαβίβασης δικαστικών πράξεων είναι τα ειρηνοδικεία (rayonnite
sadilishta), τα πρωτοδικεία (okrazhnite sadilishta), τα εφετεία και το Ανώτατο
Ακυρωτικό Δικαστήριο ενώπιον του οποίου πρόκειται να εκδικαστεί η υπόθεση,
καθώς και τα διοικητικά δικαστήρια και το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο σε
περίπτωση που η διαδικασία αφορά αστικές ή εμπορικές υποθέσεις.
Ο οργανισμός διαβίβασης εξώδικων πράξεων είναι το ειρηνοδικείο (rayonen sad)
στη δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται ο τόπος κατοικίας ή διαμονής του προσώπου
που ζητεί την επίδοση ή την κοινοποίηση ή εκεί όπου βρίσκεται η έδρα του. Όσον
αφορά τα έγγραφα που έχουν πιστοποιηθεί με συμβολαιογραφική πράξη, αρμόδιο
είναι το ειρηνοδικείο (rayonen sad) στη δικαιοδοσία του οποίου ασκεί τα καθήκοντά
του ο συμβολαιογράφος (άρθρο 611 παράγραφος 2 του Κώδικα Πολιτικής
Δικονομίας).
Σε περίπτωση επίδοσης ή κοινοποίησης στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας, οργανισμός
παραλαβής κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 2 είναι το ειρηνοδικείο
(rayonen sad) στη δικαιοδοσία του οποίου πρόκειται να επιδοθεί ή να κοινοποιηθεί η
πράξη.
Άρθρο 3 - Κεντρική αρχή
Το κεντρικό όργανο είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης - Διεύθυνση «Διεθνούς νομικής
συνεργασίας και ευρωπαϊκών θεμάτων».
Τηλ.: +359 2 9237413
Φαξ: +3592 9809223
Ηλ. ταχ/μείο: civil@justice.government.bg
Ulitsa Slavyanska 1
1040, Sofia
Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 στοιχεία α) και β), οι πληροφορίες
μπορούν να κοινοποιούνται ταχυδρομικώς, με φαξ ή τηλεφωνικώς, ενώ στις
περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 στοιχείο γ) μόνο ταχυδρομικώς.
Η γλώσσα επικοινωνίας πρέπει να είναι τα βουλγαρικά, τα αγγλικά ή τα γαλλικά.
Άρθρο 4 - Διαβίβαση πράξεων
Το έντυπο αίτησης διαβίβασης εγγράφων πρέπει να συμπληρώνεται στα βουλγαρικά,
αγγλικά ή γαλλικά.
Άρθρο 9 - Ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης
Η βουλγαρική νομοθεσία δεν ορίζει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την επίδοση ή
την κοινοποίηση εγγράφων.
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Άρθρο 10 - Βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης και αντίγραφο της επιδοθείσας ή
κοινοποιηθείσας πράξης
Η Δημοκρατία της Βουλγαρίας αποδέχεται πιστοποιητικά συμπληρωμένα στα
βουλγαρικά, αγγλικά ή γαλλικά.
Άρθρο 11 - Έξοδα επίδοσης ή κοινοποίησης
Η βουλγαρική νομοθεσία δεν προβλέπει τέλος για την επίδοση ή την κοινοποίηση
εγγράφων με τη συνήθη διαδικασία. Σε περίπτωση επίδοσης ή κοινοποίησης
εγγράφων με ειδική διαδικασία, εισπράττεται τέλος το ύψος του οποίου καθορίζεται
σύμφωνα με το τιμολόγιο τελών και εξόδων που επισυνάπτεται στον νόμο περί
ιδιωτικών δικαστικών επιμελητών.
Άρθρο 13 - Επίδοση ή κοινοποίηση από διπλωματικούς ή προξενικούς
υπαλλήλους
Σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2, η Βουλγαρία δηλώνει ότι επιτρέπει την
επίδοση ή την κοινοποίηση εγγράφων στο έδαφός της βάσει του άρθρου 13
παράγραφος 1 μόνον αν ο παραλήπτης είναι υπήκοος του κράτους μέλους
προέλευσης (άρθρο 608 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).
Άρθρο 15 - Απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση
Επίδοση ή κοινοποίηση βάσει του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1393/2007
δεν επιτρέπεται στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας (άρθρο 613 του Κώδικα Πολιτικής
Δικονομίας).
Άρθρο 19 - Ερημοδικία εναγομένου
Η Δημοκρατία της Βουλγαρίας δηλώνει ότι δεν θα προβεί σε χρήση της δυνατότητας
που προβλέπεται στο άρθρο 19 παράγραφος 2.
Η αίτηση βάσει του άρθρου 19 παράγραφος 4 μπορεί να κατατεθεί εντός ενός έτους
από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης του δικαστηρίου.
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ΤΣΕΧΙΚΗ ∆ΗµΟΚΡΑΤΙΑ
Άρθρο 2 παράγραφος 1: Υπηρεσίες διαβίβασης και παραλαβής
Υπηρεσίες διαβίβασης των πράξεων είναι τα περιφερειακά και τα τοπικά δικαστήρια
και τα εφετεία, το Ανώτατο Δικαστήριο, το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο, οι
δικαστικοί λειτουργοί, οι νομαρχιακές και οι τοπικές εισαγγελικές αρχές, οι ανώτερες
εισαγγελικές αρχές και η εισαγγελία του Ανωτάτου Δικαστηρίου.
Άρθρο 2 παράγραφος 2:
Υπηρεσίες παραλαβής είναι τα περιφερειακά δικαστήρια.
Άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο δ):
Το έντυπο που αναφέρεται στο παράρτημα I του κανονισμού μπορεί να συμπληρωθεί
στην τσεχική, τη σλοβακική, την αγγλική και τη γερμανική γλώσσα.
Άρθρο 3: Κεντρική αρχή
Κεντρική αρχή είναι το:
Ministerstvo pravedlnosti ČR
mezinárodní obor civilní
(Υπουργείο Δικαιοσύνης της
Τσεχικής Δημοκρατίας, Τμήμα
Διεθνούς Αστικού Δικαίου)
Vyšehradská 16 12810 Praha 2,
Τσεχική Δημοκρατία
Άρθρο 4 παράγραφος 3: Διαβίβαση πράξεων
Εκτός της τσεχικής γλώσσας, η Τσεχική Δημοκρατία παρέχει τη δυνατότητα
συμπλήρωσης των τυποποιημένων εντύπων στη σλοβακική, την αγγλική και τη
γερμανική γλώσσα.
Άρθρο 8 παράγραφος 3: Άρνηση παραλαβής της πράξης
Στην Τσεχική Δημοκρατία δεν προβλέπονται συγκεκριμένες ημερομηνίες επίδοσης ή
κοινοποίησης των πράξεων.
Άρθρο 9 παράγραφος 2: Ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης
Στην Τσεχική Δημοκρατία δεν προβλέπονται συγκεκριμένες ημερομηνίες επίδοσης ή
κοινοποίησης των πράξεων.
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Άρθρο 10 παράγραφος 2: Βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης και αντίγραφο της
επιδοθείσας ή κοινοποιηθείσας πράξης
Εκτός της τσεχικής γλώσσας, η Τσεχική Δημοκρατία παρέχει τη δυνατότητα
συμπλήρωσης των βεβαιώσεων στη σλοβακική, την αγγλική και τη γερμανική
γλώσσα.
Άρθρο 11 παράγραφος 2: Έξοδα επίδοσης ή κοινοποίησης
Για τις επιδόσεις ή τις κοινοποιήσεις πράξεων στην Τσεχική Δημοκρατία δεν
καταβάλλονται. τέλη.
Άρθρο 13 παράγραφος 2: Επίδοση ή κοινοποίηση από διπλωματικούς ή
προξενικούς υπαλλήλους
Η Τσεχική Δημοκρατία δεν αντιτίθεται στην πραγματοποίηση τέτοιου είδους επιδόσεων
ή κοινοποιήσεων στην επικράτειά της.
Άρθρο 15: Απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση
Η τσεχική νομοθεσία δεν επιτρέπει την απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση στο έδαφος
της Τσεχικής Δημοκρατίας.
Άρθρο 19 - Ερημοδικία εναγομένου
Άρθρο 19 παράγραφος 1:
Τα δικαστήρια της Τσεχικής Δημοκρατίας μπορούν να εκδώσουν απόφαση παρά το
άρθρο 19 παράγραφος 1, ακόμα και εάν δεν έχει παραληφθεί βεβαίωση επίδοσης ή
κοινοποίησης, εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του άρθρου 19 παράγραφος 2.
Άρθρο 19 παράγραφος 4:
Η τσεχική νομοθεσία δεν προβλέπει τέτοια προθεσμία.
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ΔΑΝΊΑ
Άρθρο 2 – Υπηρεσίες διαβίβασης
Οι υπηρεσίες διαβίβασης είναι τα δικαστήρια.
Άρθρο 3 – Κεντρικές Αρχές
Η κεντρική αρχή είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
Justitsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K
Τηλ..: +45 7226 8400
Αριθ. φαξ: +45 3393 3510
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: jm@jm.dk
Τα έγγραφα μπορούν να αποστέλλονται ταχυδρομικώς, με φαξ ή σε μορφή
ηλεκτρονικού μηνύματος, υπό τον όρο ότι το περιεχόμενο του κατ'αυτόν τον τρόπο
παραληφθέντος εγγράφου αποτελεί πλήρη αναπαραγωγή του αποσταλέντος εγγράφου
και όλα του τα μέρη είναι ευανάγνωστα.
Η Δανία δέχεται το υπόδειγμα επίδοσης ή κοινοποίησης που περιλαμβάνεται στο
παράρτημα του κανονισμού να συμπληρώνεται στη δανική, τη γαλλική ή την αγγλική
γλώσσα.
Άρθρο 4 - Διαβίβαση των πράξεων
Η Δανία δέχεται το υπόδειγμα επίδοσης ή κοινοποίησης που περιλαμβάνεται στο
παράρτημα του κανονισμού να συμπληρώνεται στη δανική, τη γαλλική ή την αγγλική
γλώσσα.
Άρθρο 9 - Ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης
Η Δανία δεν επιθυμεί να κάνει χρήση των παρεκκλίσεων που προβλέπονται στο
άρθρο 9 παράγραφοι 1 και 2.
Άρθρο 10 - Βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης και αντίγραφο
της επιδοθείσας ή κοινοποιηθείσας πράξης
Η Δανία δέχεται το πιστοποιητικό επίδοσης ή κοινοποίησης να συντάσσεται στη
δανική, τη γαλλική ή την αγγλική γλώσσα.
Άρθρο 11 - Έξοδα επίδοσης ή κοινοποίησης
Προς το παρόν, είναι διαθέσιμες οι εξής γλώσσες:
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Άρθρο 13 - Επίδοση ή κοινοποίηση από διπλωματικούς
ή προξενικούς υπαλλήλους
Η Δανία δέχεται να μπορούν οι διπλωματικοί υπάλληλοι ή οι πρόξενοι να
κοινοποιούν ή να επιδίδουν τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος
1.
Άρθρο 15 - Απευθείας αίτηση επίδοσης ή κοινοποίησης
Η δανική νομοθεσία επιτρέπει την απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση μέσω
δικαστικών λειτουργών.
Άρθρο 19 - Ερημοδικία εναγομένου
Όσον αφορά την παράγραφο 2 του άρθρου 19, η Δανία ενημερώνει ότι τα δανικά
δικαστήρια, μπορούν, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2, να
εκδικάζουν μια υπόθεση ακόμη και αν δεν έχουν λάβει καμία απόδειξη παραλαβής
επίδοσης ή κοινοποίησης.
Όσον αφορά την παράγραφο 4 του άρθρου 19, η Δανία ενημερώνει ότι η αίτηση
απαλλαγής που προβλέπεται στις διατάξεις της παραγράφου, σε περίπτωση
ερημοδικίας του εναγομένου, θα πρέπει να υποβάλλεται εντός ενός έτους από την
έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου.
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ΓΕΡµΑΝΙΑ
Άρθρο 2 - Υπηρεσίες διαβίβασης και παραλαβής
Υπηρεσίες διαβίβασης (άρθρο 1069 παρ. 1 του κώδικα πολιτικής δικονομίας (ZPO))
Ως υπηρεσία διαβίβασης για τις δικαστικές πράξεις λογίζεται το δικαστήριο που
προβαίνει στην επίδοση ή κοινοποίηση.
Ως υπηρεσία διαβίβασης για τις εξώδικες πράξεις λογίζεται το πρωτοδικείο
(Amtsgericht) στην περιφέρεια του οποίου έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή
του το πρόσωπο που προβαίνει στην επίδοση ή κοινοποίηση. Για τις
συμβολαιογραφικές πράξεις, ως υπηρεσία διαβίβασης θεωρείται επίσης το
πρωτοδικείο στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει ο συμβολαιογράφος που κατήρτισε
την πράξη. Για τα νομικά πρόσωπα, αντί της κατοικίας λαμβάνεται υπόψη η έδρα
τους. Οι κυβερνήσεις των Länder (δηλ. των ομόσπονδων κρατιδίων) μπορούν να
αναθέτουν με διάταγμα τα καθήκοντα της υπηρεσίας διαβίβασης σε ένα μόνο
πρωτοδικείο για τις περιφέρειες περισσότερων πρωτοδικείων.
Υπηρεσίες παραλαβής (άρθρο 1069 παρ. 2 του κώδικα πολιτικής δικονομίας (ZPO))
Ως υπηρεσία παραλαβής λογίζεται το πρωτοδικείο στην περιφέρεια του οποίου
πρόκειται να πραγματοποιηθεί η επίδοση ή κοινοποίηση της πράξης. Οι κυβερνήσεις
των ομόσπονδων κρατιδίων μπορούν να αναθέτουν με διάταγμα τα καθήκοντα της
υπηρεσίας παραλαβής σε ένα μόνο πρωτοδικείο για τις περιφέρειες περισσότερων
πρωτοδικείων.
Άρθρο 3 - Κεντρική αρχή
Καθήκοντα κεντρικής αρχής ασκεί σε κάθε γερμανικό ομόσπονδο κρατίδιο η αρχή
την οποία ορίζει για τον σκοπό αυτό η κυβέρνηση του εκάστοτε ομόσπονδου
κρατιδίου. Παρακάτω παρατίθεται κατάλογος των κεντρικών αρχών και τα σχετικά
διαθέσιμα μέσα επικοινωνίας.
Ως ταχυδρομική διεύθυνση αναγράφεται πρώτα - εφόσον υπάρχει – η πλήρης
διεύθυνση, που περιλαμβάνει την οδό και τον αριθμό (HA), ειδάλλως, ή ενδεχομένως
επιπλέον, η ταχυδρομική θυρίδα (PA).
Για τις επείγουσες αποστολές και τα δέματα (καθώς και τα μικροδέματα) πρέπει να
χρησιμοποιείται αποκλειστικά η πλήρης διεύθυνση, που περιλαμβάνει την οδό και
τον αριθμό.
Πλήρης διεύθυνση

Ταχυδρομική θυρίδα

A. ΒΑΔΗ-ΒΥΡΤΕΜΒΕΡΓΗ
Τηλ. (49-761) 205-0
Φαξ (49-761) 205-18 04
Ηλ.ταχ.:
Poststelle@AGFreiburg.justiz.bwl.de

Amtsgericht Freiburg
Holzmarkt 2
D-79098 Freiburg im
Breisgau

Amtsgericht Freiburg
D-79095 Freiburg im Breisgau

B. ΒΑΥΑΡΙΑ
Τηλ. (49-89) 55 97-01
Φαξ (49-89) 55 97-23 22
Ηλ.ταχ.: poststelle@stmj.bayern.de

Bayerisches
Staatsministerium
der Justiz Justizpalast
Prielmayerstraße 7
D-80335 München

Bayerisches
Staatsministerium
der Justiz
D-80097 München
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Γ. ΒΕΡΟΛΙΝΟ
Τηλ. (49-30) 90 13-0
Φαξ (49 30) 90 13-20 00
Ηλ.ταχ.:poststelle@senjust.verwaltberlin.de

Senatsverwaltung für
Justiz
Salzburger Straße 2125
D-10825 Berlin

Senatsverwaltung für Justiz
Salzburger Straße 21-25
D-10825 Berlin

Δ. ΒΡΑΔΕΜΒΟΥΡΓΟ
Τηλ. (49-331) 866-0
Φαξ (49-331) 866-30 80/30 81
Ηλ.ταχ.:
Poststelle@mdje.brandenburg.de

Ministerium der Justiz
des Landes
Brandenburg
Heinrich-Mann-Allee
107
D-14473 Potsdam

Ministerium der Justiz des
Landes Brandenburg
D-14460 Potsdam

E. ΒΡΕΜΗ
Τηλ. (49-421) 361 42 04
Φαξ (49-421) 361 67 13
Ηλ.ταχ.:
office@landgericht.bremen.de

Landgericht Bremen
Domsheide 16
D-28195 Bremen

Landgericht Bremen
Postfach 10 78 43
D-28078 Bremen

ΣΤ. ΑΜΒΟΥΡΓΟ
Τηλ. (49-40) 428 43-0
Φαξ (49-40) 428 43-23 83
Ηλ.ταχ.:
poststelle@ag.justiz.hamburg.de

Amtsgericht Hamburg
Sievekingplatz 1
D-20355 Hamburg

Amtsgericht Hamburg
D-20348 Hamburg

Ζ. ΕΣΣΗ
Τηλ. (49-611) 32-0
Φαξ (49-611) 32-27 63
Ηλ.ταχ.: poststelle@hmdj.hessen.de

Die Präsidentin oder
der Präsident des
Oberlandesgericht
Frankfurt am Main
Zeil 42
D-60313 Frankfurt am
Main

Die Präsidentin oder der
Präsident des
Oberlandesgericht Frankfurt
am Main
Postfach 10 01 01
D-60313 Frankfurt am Main

H. ΜΕΚΛΕΜΒΟΥΡΓΟ-ΠΡΟΣΩ
ΠΟΜΕΡΑΝΙΑ
Τηλ. (49-385) 588-0
Φαξ (49-385) 588-34 53
Ηλ.ταχ.: poststelle@jm.mvregierung.de

Justizministerium
MecklenburgVorpommern
Puschkinstraße 19-21
D-19055 Schwerin

Justizministerium
Mecklenburg-Vorpommern
D-19048 Schwerin

Θ. ΚΑΤΩ ΣΑΞΟΝΙΑ
Τηλ. (49-511) 120-0
Φαξ (49-511) 120-51 70/51 85
Ηλ.ταχ.:
Henning.Baum@mj.niedersachsen.de

Niedersächsisches
Justizministerium
Waterlooplatz 1
D-30169 Hannover

Niedersächsisches
Justizministerium
Postfach 201
D-30002 Hannover

I. ΒΟΡΕΙΑ ΡΗΝΑΝΙΑ-ΒΕΣΤΦΑΛΙΑ
Τηλ. (49-211) 49 71-0
Φαξ (49-211) 49 71-548
Ηλ.ταχ.: poststelle@olgduesseldorf.nrw.de

Oberlandesgericht
Düsseldorf
Cecilienallee 3
D-40474 Düsseldorf

Oberlandesgericht Düsseldorf
Postfach 30 02 10
D-40402 Düsseldorf

K. ΡΗΝΑΝΙΑ-ΠΑΛΑΤΙΝΑΤΟ
Τηλ. (49-6131) 16-0
Φαξ (49-6131) 16-48 87
Ηλ.ταχ.: poststelle@min.jm.rlp.de

Ministerium der Justiz
Ernst-Ludwig-Straße 3
D-55116 Mainz

Ministerium der Justiz
Postfach 32 60
D-55022 Mainz

Λ. ΖΑΑΡΛΑΝΤ
Τηλ. (49-681) 501-00
Φαξ (49-681) 501-3397
Ηλ.ταχ.: poststelle@justizsoziales.saarland.de

Ministerium für Justiz,
Arbeit, Gesundheit und
Soziales
Franz-Josef Röder
Straße 23
D-66119 Saarbrücken

Ministerium für Justiz, Arbeit,
Gesundheit und Soziales
Postfach 10 24 53
D-66024 Saarbrücken

M. ΣΑΞΟΝΙΑ
Τηλ. (49-351) 446-0
Φαξ (49-351) 446-12 99
e-mail: verwaltung-

Oberlandesgericht
Dresden
Schlossplatz 1
D-01067 Dresden

Oberlandesgericht Dresden
Postfach 12 07 32
D-01008 Dresden
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olg@olg.justiz.sachsen.de
N. ΣΑΞΟΝΙΑ-ΑΝΧΑΛΤ
Τηλ. (49-391) 567-01
Φαξ (49-391) 567-61 80
Ηλ.ταχ.:
brigitte.drehkopf@mj.sachsenanhalt.de

Ministerium der Justiz
Domplatz 2-4
D-39104 Magdeburg

Ministerium der Justiz
Postfach 37 64
D-39012 Magdeburg

Ξ. ΣΛΕΣΒΙΧ-ΧΟΛΣΤΑΙΝ
Τηλ. (49-431) 988-0
Φαξ (49-431) 988-38 70
e-mail: poststelle@jumi.landsh.de

Ministerium für Justiz,
Frauen,
Jugend und Familie
Lorentzendamm 35
D-24103 Kiel

Ministerium für Justiz, Frauen,
Jugend und Familie
Lorentzendamm 35
D-24103 Kiel

O. ΘΟΥΡΙΓΓΙΑ
Τηλ. (49-361) 37 95-000
Φαξ (49-361) 37 95-888
Ηλ.ταχ.:
poststelle@tjm.thueringen.de

Thüringer
Justizministerium
Werner-SeelenbinderStraße 5
D-99096 Erfurt

Thüringer Justizministerium
Postfach 10 01 51
D-99001 Erfurt

Κατά τόπον αρμοδιότητα
Α.
Β.
Γ.
Δ.
Ε.
ΣΤ.
Ζ.
Η.
Θ.
Ι.
K.
Λ.
Μ.
Ν.
Ξ.
Ο.

Βάδη-Βυρτεμβέργη
Βαυαρία
Βερολίνο
Βραδεμβούργο
Βρέμη
Αμβούργο
Έσση
Μεκλεμβούργο-Πρόσω Πομερανία
Κάτω Σαξονία
Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία
Ρηνανία-Παλατινάτο
Ζαάρλαντ
Σαξονία
Σαξονία-Άνχαλτ
Σλέσβιχ-Χολστάιν
Θουριγγία

Τα διαθέσιμα μέσα επικοινωνίας είναι τα ακόλουθα:
− Για την παραλαβή και την αποστολή: ταχυδρομείο και ιδιωτικές ταχυδρομικές
υπηρεσίες, φαξ•
− Για την άτυπη επικοινωνία: τηλέφωνο και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Εκτός από τη γερμανική, γίνεται δεκτή και η αγγλική γλώσσα.
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Άρθρο 4 - Διαβίβαση των πράξεων
Για τη συμπλήρωση του εντύπου του παραρτήματος Ι (αίτηση) γίνεται δεκτή, εκτός
από τη γερμανική, και η αγγλική γλώσσα.
Άρθρα 8 παρ. 3 και 9 παρ. 2 – Προθεσμία επίδοσης ή κοινοποίησης
Από τη σκοπιά του ενάγοντα, η οποία είναι η μόνη που έχει σημασία σύμφωνα με το
άρθρο 8 παρ. 3 και το άρθρο 9 παρ. 2, η ακριβής ημερομηνία της επίδοσης ή
κοινοποίησης είναι βάσει του γερμανικού δικαίου σπανίως κρίσιμη για τον
υπολογισμό της προθεσμίας, δεδομένου ότι αρκεί κατά κανόνα να έχει περιέλθει το
εκάστοτε έγγραφο εμπροθέσμως στο δικαστήριο, εφόσον η επίδοση ή κοινοποίηση
πραγματοποιείται αμέσως μετά (άρθρο 167 ZPO). Αν κατ’ εξαίρεση είναι κρίσιμη η
ακριβής ημερομηνία της επίδοσης ή κοινοποίησης, εφαρμόζεται το άρθρο 222 παρ. 2
ZPO σε συνδυασμό με το άρθρο 187 και επόμ. του γερμανικού αστικού κώδικα.
Άρθρο 10 – Βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης
Για τη συμπλήρωση του εντύπου του παραρτήματος Ι (βεβαίωση) γίνεται δεκτή,
εκτός από τη γερμανική, και η αγγλική γλώσσα.
Άρθρο 11 – Έξοδα επίδοσης ή κοινοποίησης
Ως έξοδα κατά την έννοια του άρθρου 11 παρ. 2 λογίζεται υπό κανονικές συνθήκες
ένα ποσό έως 20,50 ευρώ. Τα έξοδα υπολογίζονται σε συνάρτηση με τη ζητούμενη
μέθοδο επίδοσης ή κοινοποίησης και με βάση τις διατάξεις περί δικαστικών εξόδων.
Άρθρο 13 - Επίδοση ή κοινοποίηση από διπλωματικούς ή προξενικούς
υπαλλήλους
Στην επικράτεια της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας δεν επιτρέπεται
επίδοση ή κοινοποίηση μέσω διπλωματικών ή προξενικών υπαλλήλων κατά την
έννοια του άρθρου 13 παράγραφος 1 του κανονισμού, εκτός αν οι πράξεις πρόκειται
να επιδοθούν ή να κοινοποιηθούν σε υπήκοο του διαβιβάσαντος κράτους.
Άρθρο 15 - Απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση
Σύμφωνα με το άρθρο 15, στην επικράτεια της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της
Γερμανίας επιτρέπεται επίδοση ή κοινοποίηση μόνο πράξεων για τις οποίες η
γερμανική πολιτική δικονομία προβλέπει επίσης ρητώς τη δυνατότητα άμεσης
επίδοσης ή κοινοποίησης (άρθρο 166 παρ. 2 ZPO). Το έγγραφο της αγωγής δεν
επιτρέπεται να επιδοθεί ή να κοινοποιηθεί με αυτόν τον τρόπο. Αντιθέτως,
επιτρέπεται απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση για τους τίτλους αναγκαστικής
εκτέλεσης βάσει του άρθρου 750 ZPO, τους εκτελεστούς τίτλους βάσει του άρθρου
794 παρ. 1(5) και του άρθρου 797 ZPO, τις αποφάσεις λήψεως συντηρητικών μέτρων
βάσει του άρθρου 923 παρ. 2 ZPO και τις διατάξεις λήψεως προσωρινών μέτρων
σύμφωνα με τα άρθρα 935 και 936 ZPO. Το θέμα της επιτρεπτής απευθείας επίδοσης
ή κοινοποίησης ρυθμίζεται λεπτομερώς στο άρθρο 191 και επόμ. ZPO.

16

EL. Ενοποιηµένη έκδοση

Άρθρο 19 - Ερημοδικία εναγομένου
Τα γερμανικά δικαστήρια μπορούν να εκδώσουν απόφαση, εφόσον πληρούνται οι
προϋποθέσεις του άρθρου 19 παράγραφος 2, όταν το εισαγωγικό της δίκης έγγραφο ή
άλλη ισοδύναμη πράξη έχει αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας επίδοσης ή
κοινοποίησης στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας.
Η αίτηση απαλλαγής από τα αποτελέσματα της παρόδου της προθεσμίας, κατά την
έννοια του άρθρου 19 παράγραφος 4 του κανονισμού, δεν μπορεί να υποβληθεί πλέον
μετά την πάροδο ενός έτους από την εκπνοή της μη τηρηθείσας προθεσμίας.
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ΕΣΘΟΝΙΑ
Άρθρο 2 - Υπηρεσίες διαβίβασης και παραλαβής
Στην Εσθονία, τα δικαστικά έγγραφα διαβιβάζονται και παραλαμβάνονται από το
περιφερειακό δικαστήριο ενώπιον του οποίου εκκρεμεί η υπόθεση που αφορά η
επίδοση του εγγράφου.
Στην Εσθονία, η υπηρεσία διαβίβασης εξωδίκων εγγράφων είναι το Υπουργείο
Δικαιοσύνης.
Τα στοιχεία επικοινωνίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης είναι τα ακόλουθα:
Ministry of Justice of the Republic of Estonia
Tõnismägi 5a
15191 TALLINN
ESTONIA
Tel: +372 6 208 100
Fax: +372 6 208 109
E-mail: central.authority@just.ee
Άρθρο 3 - Κεντρική αρχή
Η κεντρική υπηρεσία στην Εσθονία είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
Ministry of Justice of the Republic of Estonia
Tõnismägi 5a
15191 TALLINN
ESTONIA
Tel: +372 6 208 100
Fax: +372 6 208 109
E-mail: central.authority@just.ee
Για την παραλαβή εγγράφων διατίθενται τα ακόλουθα μέσα επικοινωνίας:
ταχυδρομείο, φαξ και ηλεκτρονική επικοινωνία, σύμφωνα με τους όρους που
προβλέπονται στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
Άρθρο 4 - Διαβίβαση πράξεων
Δυνάμει των άρθρων 4 παράγραφος 3 και 10 παράγραφος 2 του κανονισμού, στην
Εσθονία γίνονται δεκτά. τυποποιημένα έντυπα που έχουν συμπληρωθεί στα εσθονικά
ή στα αγγλικά.
Άρθρο 10 - Βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης και αντίγραφο της επιδοθείσας ή
κοινοποιηθείσας πράξης
Δυνάμει των άρθρων 4 παράγραφος 3 και 10 παράγραφος 2 του κανονισμού, στην
Εσθονία γίνονται δεκτά. τυποποιημένα έντυπα που έχουν συμπληρωθεί στα εσθονικά
ή στα αγγλικά.
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Artikel 11 - Kosten der Zustellung
Im Regelfall ist die Zustellung von Schriftstücken gebührenfrei.
Eine Ausnahme ist die Zustellung von Verfahrensschriftstücken durch einen
Gerichtsvollzieher (wenn die Zwangszustellung angeordnet wurde). In diesem Fall
wird für die Zustellung eine Gebühr von 350 EEK (rund 23 EUR) erhoben. Falls die
Schriftstücke nicht zugestellt werden konnten, beträgt die Gebühr 200 EEK (rund
13 EUR). In jedem Fall erhält der Antragsteller die „Rechnung“ (mit
Zahlungsangaben, Zahlungsfrist usw.) bei der Rückgabe der Schriftstücke.
Άρθρο 13 - Επίδοση ή κοινοποίηση από διπλωματικούς ή προξενικούς
υπαλλήλους
Σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 του κανονισμού, μπορούν να επιδίδονται
έγγραφα μέσω διπλωματικών ή προξενικών υπαλλήλων άλλου κράτους μέλους οι
οποίοι βρίσκονται στην Εσθονία, μόνο αν πρέπει να επιδοθούν σε υπήκοο του
κράτους μέλους από το οποίο προέρχονται τα έγγραφα.
Άρθρο 15 - Απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση
Η επίδοση των εγγράφων με τον τρόπο που προβλέπεται στο άρθρο 15 του
κανονισμού δεν επιτρέπεται στην Εσθονία.
Άρθρο 19 - Ερημοδικία εναγομένου
Εσθονικό δικαστήριο μπορεί επίσης να αποφανθεί σε υπόθεση σύμφωνα με τους
όρους που προβλέπονται στο άρθρο 19 παράγραφος 2 του κανονισμού, ακόμη και αν
δεν έχει παραληφθεί καμία βεβαίωση επίδοσης διαδικαστικού εγγράφου στον
εναγόμενο. Σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο του άρθρου 19 παράγραφος 4 του
κανονισμού, μπορεί να υποβληθεί στο δικαστήριο αίτηση απαλλαγής εντός ενός
έτους από την έκδοση οριστικής απόφασης σε μία υπόθεση.

19

EL. Ενοποιηµένη έκδοση

ΕΛΛΑΔΑ
Άρθρο 2 - Υπηρεσίες διαβίβασης
Ως υπηρεσίες διαβίβασης ορίζονται οι Εισαγγελίες του Αρείου Πάγου, Εφετών και
Πρωτοδικών.
Άρθρο 3 -Κεντρική Αρχή
Ως κεντρική αρχή ορίζεται το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
Ministry of Justice
Υπουργείο Δικαιοσύνης/Ipourgio Dikeosinis
Section of International Judicial Cooperation in Civil Cases
96 Mesogeion Av.
11527 Athens Greece
Τηλ.: (+30) 210 7767321
Φαξ: (+30) 210 7767499
Ηλεκτρονική διεύθυνση: minjust8@otenet.gr
Οι αρμόδιοι υπάλληλοι που υπάγονται στην κεντρική αρχή είναι οι : κα. Αργυρώ
Ελευθεριάδου.
Οι εν λόγω υπεύθυνοι μιλούν την ελληνική, αγγλική.
Άρθρο 4 - Διαβίβαση των πράξεων
Η Ελλάδα δέχεται το έντυπο αίτησης να συμπληρώνεται εκτός από την ελληνική και
στη γαλλική και αγγλική γλώσσα.
Άρθρο 9 - Ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης
Η Ελλάδα δεν σκοπεύει να παρεκκλίνει των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9.
Άρθρο 10 - Βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης και αντίγραφο της επιδοθείσας ή
κοινοποιηθείσας πράξης
Η Ελλάδα δέχεται να συμπληρώνεται το έντυπο βεβαίωσης εκτός από την ελληνική
και στη γαλλική και αγγλική γλώσσα.
Άρθρο 13 - Επίδοση ή κοινοποίηση από διπλωματικούς ή προξενικούς
υπαλλήλους
Η Ελλάδα δεν διατύπωσε επιφυλάξεις ως προς αυτό το άρθρο.
Άρθρο 15 - Απευθείας αίτηση επίδοσης ή κοινοποίησης
Η Ελλάδα δεν διατύπωσε επιφυλάξεις ως προς αυτό το άρθρο.
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Άρθρο 19 - Ερημοδικία εναγομένου
Στην Ελλάδα, οι δικαστές, παρά τις διατάξεις της παραγράφου 1, υποχρεούνται να
εκδίδουν αποφάσεις, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στην
παράγραφο 2.
Η αίτηση απαλλαγής που προβλέπεται στην παράγραφο 4 μπορεί να υποβληθεί εντός
προθεσμίας τριών ετών από την έκδοση της απόφασης.
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ΙΣΠΑΝΙΑ
Άρθρο 2 - Υπηρεσίες διαβίβασης και παραλαβής
Στην Ισπανία οι υπηρεσίες διαβίβασης θα είναι οι Γραμματείς (Secretarios
Judiciales) των διαφόρων δικαστηρίων (Juzgados y Tribunales). Οι υπηρεσίες
παραλαβής θα είναι οι Γραμματείς (Secretarios Judiciales) των ανώτερων
δικαστηρίων (Juzgados Decanos).
Άρθρο 3 - Κεντρική αρχή
Η κεντρική αρχή για την Ισπανία είναι η Γενική Υποδιεύθυνση Διεθνούς Νομικής
Συνεργασίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης (Subdireccion General de Cooperación
Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia). C/San Bernardo, 62
E-28015 Madrid
Φαξ (34) 913 90 44 57
Άρθρο 4 - Διαβίβαση πράξεων
Η Ισπανία δέχεται να συμπληρώνεται το έντυπο αίτησης (τυποποιημένο έντυπο)
εκτός από την ισπανική και στην αγγλική, γαλλική και πορτογαλική γλώσσα.
Άρθρο 10 - Βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης και αντίγραφο της επιδοθείσας ή
κοινοποιηθείσας πράξης
Η Ισπανία δέχεται να συμπληρώνεται η σχετική βεβαίωση εκτός από την ισπανική
και στην αγγλική, γαλλική και πορτογαλική γλώσσα.
Άρθρο 11 - Έξοδα επίδοσης ή κοινοποίησης
Το κόστος θα είναι αυτό που προβλέπεται από την εφαρμοστέα ισπανική νομοθεσία,
η οποία προς το παρόν δεν καθορίζει συγκεκριμένο ποσό.
Άρθρο 13 - Επίδοση ή κοινοποίηση από διπλωματικούς ή προξενικούς
υπαλλήλους
Η Ισπανία απαγορεύει την επίδοση ή κοινοποίηση στην επικράτειά της από άλλα
κράτη μέλη μέσω διπλωματικών ή προξενικών υπηρεσιών εκτός εάν αφορούν υπήκοο
του τελευταίου αυτού κράτους μέλους (κράτος μέλος προέλευσης).
Άρθρο 15 - Απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση
Η Ισπανία δηλώνει ότι αυτός ο τρόπος επίδοσης ή κοινοποίησης δεν προβλέπεται
στην έννομη τάξη της και για το λόγο αυτό δεν γίνεται δεκτός.
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Άρθρο 19 - Ερημοδικία εναγομένου
Η Ισπανία δηλώνει ότι οι δικαστές μπορούν να άρουν την αναστολή της διαδικασίας
και να εκδώσουν απόφαση, παρά την παράγραφο 1 του άρθρου 19, εάν πληρούνται οι
προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2.
Όσον αφορά τη δυνατότητα του δικαστή να απαλλάξει τον εναγόμενο από τα
αποτελέσματα της παρόδου της προθεσμίας για την άσκηση ενδίκου μέσου κατά της
απόφασης, η Ισπανία διευκρινίζει ότι η σχετική αίτηση θα είναι απαράδεκτη εάν
υποβληθεί μετά την παρέλευση ενός έτους από την έκδοση της απόφασης.
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ΓΑΛΛΙΑ
Άρθρο 2 - Υπηρεσίες διαβίβασης και παραλαβής
Υπηρεσίες διαβίβασης
•
•

οι δικαστικοί επιμελητές (huissiers de justice)
οι υπηρεσίες (πρωτόκολλο, γραμματεία-πρωτόκολλο ή γραμματεία) των
δικαστηρίων που είναι αρμόδια για την κοινοποίηση πράξεων.

Υπηρεσίες παραλαβής
•

οι δικαστικοί επιμελητές που είναι κατά τόπο αρμόδιοι.

Οι διευθύνσεις, οι αριθμοί τηλεφώνου και φαξ, οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου των γραφείων των δικαστικών επιμελητών και τα στοιχεία
επικοινωνίας (ονομασία και ταχυδρομικός κώδικας των περιοχών, γραφεία
δικαστικών επιμελητών που είναι κατά τόπο αρμόδιοι) βρίσκονται στο εγχειρίδιο των
υπηρεσιών παραλαβής το οποίο διατίθεται στο δικτυακό τόπο του δικαστικού
άτλαντα σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις:
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/
Άρθρο 3 - Κεντρική Αρχή
Η γαλλική κεντρική αρχή είναι το Γραφείο διεθνούς δικαστικής συνδρομής σε
αστικές και εμπορικές υποθέσεις [Βureau de l'entraide judiciaire civile et
commerciale internationale (BECI)].
Διεύθυνση:

Ministère de la Justice
Direction des affaires civiles et du Sceau.
Bureau de l’entraide civile et commerciale internationale
13 place Vendôme
F-75042 Paris Cedex 01
Τηλ.: 00 33 (0) 1 44 77 61 05
Φαξ : 00 33 (0) 1 44 77 61 22
Ηλ. ταχυδρομείο: Entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr
Άρθρο 4 - Διαβίβαση πράξεων

Η Γαλλία δέχεται να μπορεί να συμπληρωθεί η αίτηση, η οποία συντάσσεται επί του
τυποποιημένου εντύπου που εμφαίνεται στο παράρτημα I, εκτός από τη γαλλική
γλώσσα, σε μία από τις ακόλουθες γλώσσες : αγγλική, γερμανική, ιταλική, ισπανική.
Άρθρο 8 - Άρνηση παραλαβής της πράξης
Η Γαλλία δηλώνει ότι σύμφωνα με το δίκαιό της ένα έγγραφο πρέπει να επιδοθεί ή να
κοινοποιηθεί εντός τακτής προθεσμίας, όπως σημειώνεται στα άρθρα 8 παράγραφος 3
και 9 παράγραφος 2.

24

EL. Ενοποιηµένη έκδοση

Άρθρο 9 - Ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης
Η Γαλλία δηλώνει ότι σύμφωνα με το δίκαιό της ένα έγγραφο πρέπει να επιδοθεί ή να
κοινοποιηθεί εντός τακτής προθεσμίας, όπως σημειώνεται στα άρθρα 8 παράγραφος 3
και 9 παράγραφος 2.
Άρθρο 10 - Βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης και αντίγραφο της επιδοθείσας ή
κοινοποιηθείσας πράξης
Η Γαλλία δέχεται να μπορεί να συμπληρωθεί η βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης ή
το αντίγραφο της επιδοθείσας ή κοινοποιηθείσας πράξης εκτός από τη γαλλική
γλώσσα, σε μία από τις ακόλουθες γλώσσες : αγγλική, γερμανική, ιταλική, ισπανική.
Άρθρο 11 - Έξοδα επίδοσης ή κοινοποίησης
Το ποσό του πάγιου τέλους που συνδέεται με την παρέμβαση του δικαστικού
επιμελητή καθορίζεται σε 50 ευρώ. Η διαβίβαση των πράξεων πρέπει να συνοδεύεται
από την αντίστοιχη πληρωμή, εκτός από την περίπτωση που ο αιτών τυγχάνει νομικής
συνδρομής.
Άρθρο 13 - Επίδοση ή κοινοποίηση από διπλωματικούς ή προξενικούς
υπαλλήλους
Η Γαλλία απαγορεύει την επίδοση ή κοινοποίηση δικαστικών πράξεων στην
επικράτειά της από άλλο κράτος μέλος μέσω της διπλωματικής ή της προξενικής
οδού, εκτός εάν ο παραλήπτης της πράξης είναι υπήκοος αυτού του κράτους μέλους
προέλευσης της πράξης.
Άρθρο 15 - Απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση
Η Γαλλία δεν απαγορεύει την απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση που προβλέπεται στο
άρθρο 15 παράγραφος 1.
Άρθρο 19 - Ερημοδικία εναγομένου
Παρά την παράγραφο 1, ο γάλλος δικαστής μπορεί να εκδώσει απόφαση εφόσον
πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2.
Η αίτηση απαλλαγής που προβλέπεται στην παράγραφο 4 πρέπει να υποβληθεί εντός
ενός έτους από την απόφαση.
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ΙΡΛΑΝΔΙΑ
Άρθρο 2 - Υπηρεσίες διαβίβασης και παραλαβής
Στην Ιρλανδία, ως υπηρεσίες παραλαβής ορίστηκαν οι county registrars που είναι 26
και οι οποίοι υπάγονται στο Circuit Court office κάθε κομητείας.
Άρθρο 3 - Κεντρική αρχή
The Master
The High Court
Four Courts
Dublin 7
Ireland
Η επικοινωνία στην αγγλική και γαελική γλώσσα μπορεί να διεξάγεται με το
ταχυδρομείο ή με φαξ που θα απευθύνεται στο Central Office of the High Court στον
αριθμό (353-1) 872 56 69. Επίσης είναι δυνατή η τηλεφωνική επικοινωνία με το
Central Office of the High Court στον αριθμό (353-1) 888 60 00.
Άρθρο 4 - Διαβίβαση πράξεων
Η Ιρλανδία δέχεται το έντυπο αίτησης να συμπληρώνεται στην αγγλική ή τη γαελική
γλώσσα.
Άρθρο 8 - Άρνηση παραλαβής της πράξης
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζονται στο ιρλανδικό δίκαιο
Άρθρο 9 - Ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζονται στο ιρλανδικό δίκαιο
Άρθρο 10 - Βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης και αντίγραφο της επιδοθείσας ή
κοινοποιηθείσας πράξης
Η Ιρλανδία δέχεται να συμπληρώνεται το έντυπο βεβαίωσης στην αγγλική ή τη
γαελική γλώσσα.
Άρθρο 11 - Έξοδα επίδοσης ή κοινοποίησης
Έξοδα αυτού του είδους δεν προκύπτουν στο ιρλανδικό δίκαιο.
Άρθρο 13 - Επίδοση ή κοινοποίηση από διπλωματικούς ή προξενικούς
υπαλλήλους
Η Ιρλανδία δεν αντιτάσσεται στη χρησιμοποίηση αυτής της ευχέρειας στην
επικράτειά της.
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Άπθπο 15 - Απεςθείαρ επίδοζη ή κοινοποίηζη
Η Ιρλανδία δεν θα εκτελεί απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση
Άρθρο 19 - Ερημοδικία εναγομένου
Παρά τις διατάξεις της παραγράφου 1, τα ιρλανδικά δικαστήρια μπορούν να εκδίδουν
αποφάσεις ακόμα και εάν δεν έχουν παραλάβει καμμιά βεβαίωση επίδοσης,
κοινοποίησης ή παράδοσης, εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που
προβλέπονται στην παράγραφο 2.
Όσον αφορά την παράγραφο 4 του άρθρου 19, εναπόκειται στο δικαστήριο να
διασφαλίσει ότι η αίτηση απαλλαγής υποβλήθηκε εντός ευλόγου χρονικού
διαστήματος αφότου ο εναγόμενος έλαβε γνώση της απόφασης
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ΙΤΑΛΙΑ
Άρθρο 2 - Υπηρεσίες διαβίβασης
1.

Ενιαίες υπηρεσίες δικαστικών επιμελητών των Εφετείων (Uffici Unici degli
Ufficiali Giudiziari costituiti presso le Corti di Appello).

2.

Ενιαίες υπηρεσίες δικαστικών επιμελητών των τακτικών δικαστηρίων που δεν
είναι έδρες Εφετείου και των σχετικών τμημάτων τους (Uffici Unici degli
Ufficiali Giudiziari costituiti presso i Tribunali Ordinari che non siano sede di
Corte di Appello e presso le relative Sezioni distaccate).
Άρθρο 3 - Κεντρική Αρχή

Η κεντρική αρχή είναι η Ενιαία υπηρεσία δικαστικών επιμελητών του Εφετείου
Ρώμης.
Ufficio Unico degli Ufficiali Giudiziari presso la Corte di Appello di Roma
Viale Giulio Cesare N. 52
I-00192 Roma
Τηλ.: (39)06.328361
Φαξ: (39)06.328367933
Στην Ιταλία οι προς κοινοποίηση πράξεις πρέπει να αποστέλλονται με το
ταχυδρομείο και να φθάνουν στις υπηρεσίες διαβίβασης δια της ιδίας οδού.
Γλωσσικές γνώσεις : ιταλική, γαλλική και αγγλική γλώσσα.
Άρθρο 4 - Διαβίβαση των πράξεων
Οι γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση του εντύπου είναι
εκτός από την ιταλική, η γαλλική και η αγγλική.
Άρθρο 9 - Ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης
Δεν γίνεται επίκληση καμίας παρέκκλισης.
Άρθρο 10 - Βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης και αντίγραφο της επιδοθείσας ή
κοινοποιηθείσας πράξης
Το έντυπο που βεβαιώνει την ολοκλήρωση των διατυπώσεων σχετικά με την επίδοση
ή την κοινοποίηση μπορεί να συνταχθεί εκτός από την ιταλική και στη γαλλική ή
αγγλική γλώσσα.
Άρθρο 11 - Έξοδα επίδοσης ή κοινοποίησης
Προς το παρόν δεν προβλέπονται δαπάνες για την κοινοποίηση πράξεων από το
εξωτερικό.
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Άρθρο 13 - Επίδοση ή κοινοποίηση από διπλωματικούς ή προξενικούς
υπαλλήλους
Η Ιταλία αντιτάσσεται στις απευθείας επιδόσεις ή/και τις κοινοποιήσεις δικαστικών
πράξεων μέσω των διπλωματικών ή προξενικών υπαλλήλων σε πρόσωπα που
διαμένουν στην επικράτεια άλλου κράτους μέλους (εκτός εάν οι πράξεις επιδίδονται ή
κοινοποιούνται σε ιταλό υπήκοο που διαμένει σε άλλο κράτος μέλος).
Η Ιταλία αντιτάσσεται στην επίδοση ή/και την κοινοποίηση δικαστικών πράξεων
μέσω των διπλωματικών ή προξενικών υπαλλήλων ενός κράτους μέλους σε πρόσωπα
που διαμένουν στην Ιταλία, εκτός εάν η πράξη επιδίδεται ή κοινοποιείται σε πολίτη
αυτού του κράτους μέλους.
Άρθρο 15 - Απευθείας αίτηση επίδοσης ή κοινοποίησης
Τίποτα δεν εμποδίζει τους έχοντες έννομο συμφέρον σε μια δίκη να επιδώσουν ή να
κοινοποιήσουν απευθείας τις δικαστικές πράξεις μέσω των αρμοδίων δικαστικών
επιμελητών του κράτους μέλους παραλαβής.
Άρθρο 19 - Ερημοδικία εναγομένου
Η Ιταλία δεν θα προβεί στις ανακοινώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και
4.
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ΚΥΠΡΟΣ
Άρθρο 2 - Υπηρεσίες διαβίβασης
α) Ονομασία και Διεύθυνση
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Λεωφόρος Αθαλάσσας 125
CY-1461 Λευκωσία
Κύπρος
Tηλ.: (357) 22 805928
Φαξ (357) 22 518328
Email: registry@mjpo.gov.cy
β) Κατά τόπο αρμοδιότητα
Όλη η επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας.
γ) μέσα παραλαβής πράξεων, τα όποια έχουν στη διάθεση τους
Ταχυδρομείο, τηλεομοιοτυπο, email.
δ) Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση του εντύπου
Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.
Άρθρο 3 - Κεντρική Αρχή
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Λεωφόρος Αθαλάσσας 125
CY-1461 Λευκωσία
Κύπρος
Tηλ.: (357) 22 805928
Φαξ (357) 22 518328
Email: registry@mjpo.gov.cy
Άρθρο 4 - Διαβίβαση των πράξεων
Γιψζζεο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εληχπνπ Διιεληθή
θαη Αγγιηθή γιψζζα.
Άρθρο 9(2) - Ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης
Δεν προβλέπεται στο δίκαιο μας τακτή προθεσμία εντός της οποίας μια πράξη πρέπει
να επιδοθεί ή κοινοποιηθεί.
Άρθρο 10 - Επίσημη γλώσσα των θεσμικών ορνάνων στην όποια να
συμπληρώνεται το έντυπο
Αγγλική.
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Άρθρο 11 - Ενισίο πάγιο τελος για έξοδα από την παρέμβαση δικαστικού
λειτουργού
€5 for every document.
Άρθρο 13 - Επίδοση ή κοινοποίηση από διπλωματικούς ή προξενικούς
υπαλλήλους
Καμιά ένσταση σε αυτού του είδους την επίδοση.
Άρθρο 15 - Απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση δικαστικών πράξεων
Επιτρέπεται από τη νομοθεσία μας.
Άρθρο 19 - Ερημοδικία εναγομένου
Ο δικαστής μέσα στα πλαίσια της διακριτικής του ευχέρειας μπορεί να εκδώσει
απόφαση, μετά απαίτηση του αιτητή, νοούμενου ότι πληρούνται όλες οι
προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο.
Η αίτηση απαλλαγής πρέπει να υποβληθεί εντός ενός έτους, νοούμενου ότι
υποβάλλεται μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα αφότου ο εναγόμενος έλαβε γνώση
της απόφασης.
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ΛΕΤΤΟΝΙΑ
Πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 4 του κανονισμού:
Αρμόδια αρχή για την επίδοση και την κοινοποίηση εγγράφων στο σύνολο της
επικράτειας της χώρας είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Η διεύθυνσή του είναι η εξής:
Latvijas Republikas Tieslietu ministrija (Υπουργείο Δικαιοσύνης
της Λετονίας)
Brīvības bulvāris 36
LV-1536, Rīga,
Λετονία
Tηλ.: (371) 67036716
Φαξ: (371) 67210823
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tm.kanceleia@tm.gov.lv
Η επίδοση και κοινοποίηση εγγράφων μπορεί να πραγματοποιείται απευθείας,
ταχυδρομικώς, με φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Οι αιτήσεις και τα τυποποιημένα έντυπα για την επίδοση και κοινοποίηση πράξεων
μπορούν να υποβάλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, με φαξ ή ταχυδρομικώς.
Το τυποποιημένο έγγραφο που προβλέπεται στο παράρτημα I του κανονισμού μπορεί
να συμπληρώνεται στη λετονική ή στην αγγλική γλώσσα.
Πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του κανονισμού:
Κεντρική αρχή στη Λετονία είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
Πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού:
Η αίτηση για την κοινοποίηση και επίδοση πράξεων πρέπει να υποβάλλεται σύμφωνα
με το τυποποιημένο έγγραφο που προβλέπεται στο παράρτημα Ι του κανονισμού και
να συμπληρώνεται στη λετονική ή στην αγγλική γλώσσα.
Πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού:
Η βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης πρέπει να υποβάλλεται σύμφωνα με το
τυποποιημένο έγγραφο που προβλέπεται στο παράρτημα Ι του κανονισμού και να
συμπληρώνεται στη λετονική ή στην αγγλική γλώσσα.
Πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του κανονισμού:
Στη Λετονία δεν πραγματοποιούνται επιδόσεις ή κοινοποιήσεις πράξεων σύμφωνα με
το άρθρο11 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού, και ως εκ τούτου δεν
χρειάζεται να κοινοποιηθούν στην Επιτροπή πληροφορίες σχετικά.
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Πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 του κανονισμού:
Στη Λετονία επιτρέπεται η επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 13
παράγραφος 1 του κανονισμού μόνο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι εν λόγω
πράξεις κοινοποιούνται σε πολίτες της EE.
Πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού:
Η επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού δεν
επιτρέπεται στη Λετονία.
Πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφοι 2 και 4 του κανονισμού:
Παρά το άρθρο 19 παράγραφος 1, τα δικαστήρια ή οι δικαστές στη Λετονία μπορούν
να εκδώσουν απόφαση ακόμα και εάν δεν έχει παραληφθεί βεβαίωση επίδοσης ή
κοινοποίησης εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του άρθρου 19 παράγραφος 2
του κανονισμού. Στη Λετονία δεν προβλέπεται συγκεκριμένη προθεσμία μετά την
πάροδο της οποίας δεν γίνεται αποδεκτή η αίτηση απαλλαγής του εναγομένου από τα
αποτελέσματα της παρόδου της προθεσμίας για την άσκηση ενδίκου μέσου, εφόσον
πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 19 παράγραφος 4.
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ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ
Άρθρο 2. Υπηρεσίες διαβίβασης και παραλαβής
Σύμφωνα με τον κανονισμό, ως υπηρεσίες διαβίβασης η Λιθουανία ορίζει όλα τα
εθνικά δικαστήρια γενικής αρμοδιότητας τα οποία εκδικάζουν αστικές υποθέσεις,
δηλ. όλα τα πρωτοδικεία, τα περιφερειακά δικαστήρια, το λιθουανικό Ακυρωτικό
Δικαστήριο και το Ανώτατο Δικαστήριο.
Σύμφωνα με τον κανονισμό, ως υπηρεσίες παραλαβής η Λιθουανία ορίζει όλα τα
πρωτοδικεία. Οι υπηρεσίες παραλαβής δέχονται έγγραφα τα οποία αποστέλλονται
ταχυδρομικώς ή με φαξ.
Στη Λιθουανία για τη συμπλήρωση των τυποποιημένων εντύπων που αναφέρονται
στο παράρτημα I μπορεί να χρησιμοποιηθεί η λιθουανική, η αγγλική ή η γαλλική
γλώσσα.
Άρθρο 3. Κεντρική αρχή
Σύμφωνα με τον κανονισμό, ως κεντρική αρχή η Λιθουανία ορίζει το Υπουργείο
Δικαιοσύνης:
Διεύθυνση:
Gedimino pr. 30/1
LT-01104 Vilnius
Λιθουανία·
τηλ.: +370 5 2662940 / +370 5 2662937 / +370 5 2662888 / +370 5 2662918·
φαξ: +370 5 262 59 40 / +370 5 2662854·
ηλεκτρονική διεύθυνση: tminfo@tm.lt
Η επίδοση και κοινοποίηση δικαστικών και εξωδίκων πράξεων μπορεί να
πραγματοποιείται ταχυδρομικά ή με φαξ.
Άρθρο 4. Διαβίβαση και επίδοση ή κοινοποίηση δικαστικών πράξεων
Οι γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη Λιθουανία για τη συμπλήρωση
του τυποποιημένου εγγράφου που αναφέρεται στο παράρτημα I είναι η λιθουανική, η
αγγλική και η γαλλική.
Άρθρο 9. Ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης
Η λιθουανική νομοθεσία δεν προβλέπει τακτές προθεσμίες για την επίδοση ή
κοινοποίηση πράξεων.
Άρθρο 10. Βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης και αντίγραφο της επιδοθείσας ή
κοινοποιηθείσας πράξης
Στη Λιθουανία για τη συμπλήρωση των τυποποιημένων εντύπων που αναφέρονται
στο παράρτημα I μπορεί να χρησιμοποιηθεί η λιθουανική, η αγγλική ή η γαλλική
γλώσσα.
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Άρθρο 11. Έξοδα επίδοσης ή κοινοποίησης
Στη Λιθουανία δεν χρεώνονται τέλη για τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 11
παράγραφος 2 στοιχείο α).
Άρθρο 13. Επίδοση ή κοινοποίηση από διπλωματικούς ή προξενικούς
υπαλλήλους
Οι λιθουανικές αρχές δηλώνουν ότι αντιτίθενται στην επίδοση ή κοινοποίηση
πράξεων κατά τον τρόπο που περιγράφεται στο άρθρο 13, εκτός εάν οι εν λόγω
πράξεις πρόκειται να κοινοποιηθούν ή να κοινοποιηθούν σε υπήκοο του κράτους από
το οποίο προέρχονται οι πράξεις αυτές.
Άρθρο 15. Απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση
Οι λιθουανικές αρχές δηλώνουν ότι η επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων κατά τον
τρόπο που περιγράφεται στο άρθρο 15 δεν επιτρέπεται στη Λιθουανία.
Άρθρο 19. Ερημοδικία εναγομένου
Οι λιθουανικές αρχές δηλώνουν ότι τα λιθουανικά δικαστήρια μπορούν να εκδίδουν
αποφάσεις ακόμα και εάν δεν έχει παραληφθεί καμία βεβαίωση επίδοσης ή
κοινοποίησης, εφόσον πληρούνται όλοι οι όροι που προβλέπονται στο άρθρο 19
παράγραφος 2 του κανονισμού.
Οι λιθουανικές αρχές δηλώνουν ότι οι αιτήσεις απαλλαγής του εναγομένου από τα
αποτελέσματα της παρόδου της προθεσμίας για την άσκηση ενδίκου μέσου κατά της
απόφασης, όπως αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 4 του κανονισμού, δεν
εξετάζονται εφόσον υποβληθούν μετά από ένα χρόνο από την έκδοση της απόφασης..
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ΛΟΥΞΕµΒΟΥΡΓΟ
Άρθρο 2 - Υπηρεσίες διαβίβασης και παραλαβής
Οι δικαστικοί επιμελητές έχουν αρμοδιότητα για την επίδοση πράξεων.
Οι γραμματείς των δικαστηρίων έχουν αρμοδιότητα για την κοινοποίηση πράξεων.
Άρθρο 3 - Κεντρική αρχή
Η κεντρική αρχή είναι η κεντρική εισαγγελία του ανώτατου δικαστηρίου.
Parquet Général
Cité judiciaire
Bâtiment CR
Adresse postale : L-2080 Luxembourg
Tél. (352) 47 59 81-336
Fax (352) 47 05 50
E-mail: parquet.general@justice.etat.lu
Γλωσσικές γνώσεις: γαλλικά και γερμανικά.
Άρθρο 4 - Διαβίβαση πράξεων
Το Λουξεμβούργο δέχεται το έντυπο της αίτησης (τυποποιημένο έντυπο) να
συμπληρώνεται στη γερμανική επιπλέον της γαλλικής γλώσσας.
Άρθρο 10 - Βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης και αντίγραφο της επιδοθείσας ή
κοινοποιηθείσας πράξης
Το Λουξεμβούργο δέχεται το έντυπο της βεβαίωσης να συμπληρώνεται στη
γερμανική, επιπλέον της γαλλικής γλώσσας.
Άρθρο 11 - Έξοδα επίδοσης ή κοινοποίησης
Το ενιαίο πάγιο τέλος καθορίζεται σε ποσό ύψους 138 ευρώ.
Άρθρο 13 - Επίδοση ή κοινοποίηση από διπλωματικούς ή προξενικούς
υπαλλήλους
Το Λουξεμβούργο δηλώνει ότι αντιτάσσεται στην απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση
δικαστικών ή εξωδίκων πράξεων στην επικράτεια άλλου κράτους μέλους από τους
διπλωματικούς ή προξενικούς υπαλλήλους του.
Το Λουξεμβούργο δηλώνει ότι αντιτίθεται επίσης στη χρησιμοποίηση αυτής της
ευχέρειας στην επικράτειά του από διπλωματικούς ή προξενικούς υπαλλήλους άλλων
κρατών μελών, εκτός αν η πράξη πρέπει να επιδοθεί ή να κοινοποιηθεί σε υπήκοο του
κράτους μέλους προέλευσης.
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Άρθρο 15 - Απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση
Το Λουξεμβούργο επιτρέπει την απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση όσον αφορά τα
κράτη μέλη που δέχονται τον κανόνα της αμοιβαιότητας.
Ο δικαστικός επιμελητής στο κράτος παραλαβής δεν είναι υπεύθυνος για την
κανονικότητα του τύπου και του περιεχομένου της πράξης που του διαβιβάσθηκε
απευθείας από τον ενδιαφερόμενο, αλλά η ευθύνη του περιορίζεται μόνο στις τυπικές
διαδικασίες της επίδοσης τις οποίες εφαρμόζει στο κράτος παραλαβής.
Άρθρο 19 - Ερημοδικία εναγομένου
Το Λουξεμβούργο δηλώνει ότι, παρά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 19,
οι δικαστές του μπορούν να εκδίδουν απόφαση αν πληρούνται οι όροι που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.
Το Λουξεμβούργο διευκρινίζει, δυνάμει της παραγράφου 4 του άρθρου 19, ότι η
αίτηση απαλλαγής μπορεί να κηρυχθεί απαράδεκτη, εάν δεν υποβληθεί εντός ευλόγου
προθεσμίας, αξιολογούμενης από το δικαστή, αφ’ ότου ο ενδιαφερόμενος έλαβε
γνώση της απόφασης ή αφ’ ότου έπαυσε η αδυναμία δράσης, χωρίς να μπορεί να
υποβληθεί μετά από ένα έτος από την έκδοση της απόφασης.
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ΟΥΓΓΑΡΊΑ
Άρθρο 2 - Υπηρεσίες διαβίβασης και παραλαβής

α) Ως υπηρεσίες διαβίβασης λειτουργούν στην Ουγγαρία οι ακόλουθες αρχές:
- για δικαστικές πράξεις: το δικαστήριο στο οποίο πραγματοποιήθηκε η διαδικασία
από την οποία προέρχεται η προς επίδοση πράξη (ειρηνοδικείο, πρωτοδικείο,
μητροπολιτικό δικαστήριο, Εφετείο, Ανώτατο Δικαστήριο, εργατοδικείο)
-

για εξώδικες πράξεις: το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

β) Ως υπηρεσία παραλαβής λειτουργεί το κατά τόπον αρμόδιο ειρηνοδικείο του τόπου
κατοικίας του παραλήπτη.
Άρθρο 3 - Κεντρική αρχή

Με τα καθήκοντα της κεντρικής αρχής στην Ουγγαρία είναι επιφορτισμένο το
Υπουργείο Δικαιοσύνης.
Igazságügyi Minisztérium
Nemzetközi Magánjogi Osztály
Budapest
Postafiók 54
1363
Τηλ: +36 1 4413110
Φαξ: +36 1 4413112
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: nemzm@im.hu
Άρθρο 4 - Διαβίβαση των πράξεων
Γερμανικά, Αγγλικά, Γαλλικά
Άρθρο 9 - Ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης
Η Δημοκρατία της Ουγγαρίας προτίθεται να παρεκκλίνει από το άρθρο 9 παράγραφος
2 δεδομένου ότι ο κανόνας αυτός δεν ισχύει στο ουγγρικό δίκαιο με αποτέλεσμα να
μην μπορεί να εφαρμοστεί στη διαδικασία των ουγγρικών δικαστηρίων.
Άρθρο 10 - Βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης και αντίγραφο της επιδοθείσας ή
κοινοποιηθείσας πράξης
Γερμανικά, Αγγλικά, Γαλλικά.
Άρθρο 11 - Έξοδα επίδοσης ή κοινοποίησης
Η διάταξη αυτή δεν αφορά την Ουγγαρία (στην Ουγγαρία, σύμφωνα με τον
κανονισμό τα δικαστήρια αναλαμβάνουν την επίδοση πράξεων που προέρχονται από
άλλα κράτη μέλη και δεν επιβάλλονται τέλη για την πραγματοποίηση της επίδοσης).
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Άρθρο 13 - Επίδοση ή κοινοποίηση από διπλωματικούς ή προξενικούς
υπαλλήλους
Σημειώσατε εάν αντιτάσσεσθε στη χρησιμοποίηση της ευχέρειας να προβαίνετε
απευθείας και χωρίς άσκηση πιέσεων, μέσω των διπλωματικών ή προξενικών σας
υπαλλήλων στην επίδοση ή στην κοινοποίηση δικαστικών πράξεων σε πρόσωπα που
διαμένουν στην επικράτεια άλλου κράτους μέλους (εκτός εάν οι πράξεις πρόκειται να
επιδοθούν ή να κοινοποιηθούν σε υπηκόους του κράτους μέλους προέλευσης).
Η Δημοκρατία της Ουγγαρίας δεν αντιτάσσεται στην ευχέρεια αυτή.
Άρθρο 14 - Επίδοση ή κοινοποίηση ταχυδρομικώς
Η Δημοκρατία της Ουγγαρίας κάνει δεκτή τη χρήση της μεθόδου για την οποία
γίνεται λόγος στο άρθρο 14 παράγραφος 1 για την επίδοση ή κοινοποίηση δικαστικών
εγγράφων προς πρόσωπα που διαμένουν στην επικράτεια της Ουγγαρίας εφόσον
πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α)

το προς επίδοση ή κοινοποίηση έγγραφο πρέπει να αποστέλλεται
ταχυδρομικώς ως συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής·

β)

η επίδοση ή κοινοποίηση κλήτευσης στον αποδέκτη πρέπει να
πραγματοποιείται τουλάχιστον τριάντα ημέρες πριν από την ημερομηνία της
σχετικής ακροαματικής διαδικασίας ή άλλης διαδικαστικής πράξης·

γ)

όταν το προς επίδοση ή κοινοποίηση έγγραφο δεν συνοδεύεται από
μετάφραση στην ουγγρική γλώσσα, πρέπει να επισυνάπτεται το ακόλουθο
κείμενο στα ουγγρικά:
«Το συνημμένο επίσημο έγγραφο σας επιδίδεται ή κοινοποιείται δυνάμει του
κανονισμού 1348/2000/ΕΚ περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη
μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις
(Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 160, 30.6.2000,
σελ. 37). Δεδομένου ότι το έγγραφο δεν συνοδεύεται από μετάφραση στην
ουγγρική γλώσσα, δικαιούσθε να αρνηθείτε να το παραλάβετε λόγω του ότι
ενδεχομένως δεν κατανοείτε τη γλώσσα του εγγράφου. Μπορείτε να ασκήσετε
το δικαίωμά σας αυτό ταχυδρομώντας το έγγραφο, εντός δεκαπέντε ημερών
από την ημερομηνία κατά την ημερομηνία σας επιδόθηκε ή κοινοποιήθηκε
ταχυδρομικώς, στο δικαστήριο (ή την αρχή) που το απέστειλε, δηλώνοντας ότι
αρνείσθε να το παραλάβετε.».
„A mellékelt hivatalos irat az Ön részére a polgári és kereskedelmi ügyekben
keletkeztetett bírósági és bíróságon kívüli iratok tagállamokban történő
kézbesítéséről szóló 1348/2000/EK rendelet (az Európai Közösségek Hivatalos
Lapja, 2000. évi L 160 sz 37 oldal) alapján került kézbesítésre. Figyelemmel
arra, hogy az irat nincs ellátva magyar nyelven készült fordítással, Ön
jogosult elutasítani annak átvételét arra való hivatkozással, hogy az irat
nyelvét nem érti. E jogával oly módon élhet, hogy az iratot a postai kézbesítés
napjától számított tizenöt napon belül postára adja a feladó bíróság (hatóság)
részére azzal a nyilatkozattal, hogy azt nem fogadja el”
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Άρθρο 15 - Απευθείας αίτησης επίδοσης ή κοινοποίησης
Η Δημοκρατία της Ουγγαρίας αντιτίθεται στην ευχέρεια της απευθείας επίδοσης ή
κοινοποίησης δικαστικών πράξεων (άρθρο 15) στο έδαφός της.
Άρθρο 19 - Ερημοδικία εναγομένου
Ολα τα δικαστήρια της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας μπορούν να εκδώσουν απόφαση
για το θέμα εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στην
παράγραφο 2.
Στη Δημοκρατία της Ουγγαρίας η προθεσμία υποβολής αίτησης απαλλαγής είναι ένα
έτος.
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ΜΑΛΤΑ
Άρθρο 2 - Υπηρεσίες διαβίβασης
Ορισθείσες υπηρεσίες διαβίβασης:
Υπηρεσία:
Attorney General’s office
The Palace
St. George’s Square
Valletta. VLT1190
Δημόσιοι λειτουργοί:
Dr Sarah Vassallo
Attorney General’s Office
The Palace
St. George’s Square
Valletta. VLT1190
Τηλ.: (00356) 25683162
Φαξ: (00356) 25683223
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

sarah.vassallo@gov.mt

LP Vanessa Magro
Attorney General's Office
The Palace
St. George's Square
Valletta. VLT1190
Τηλ.: (00356) 25683214
Φαξ: (00356) 21237281
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

vanessa.magro@gov.mt

LP Heidi Testa
Attorney General’s Office
The Palace
St. George’s Square
Valletta. VLT1190
Τηλ.: (00356) 25683209
Φαξ: (00356) 21237281
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

heidi.testa@gov.mt

Κατά τόπον αρμοδιότητα: Mάλτα και Gozo.
Διαθέσιμα μέσα παραλαβής εγγράφων: Τα πρωτότυπα έγγραφα πρέπει να
αποστέλλονται με το ταχυδρομείο. Τα έγγραφα μπορούν να διαβιβάζονται
προηγουμένως και με φαξ/ ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση του εντύπου:
Αγγλική.
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Άρθρο 3 - Κεντρική Αρχή
Attorney General’s office
The Palace
St. George’s Square
Valletta. VLT1190
Τηλ.: (00356) 25683162
Φαξ: (00356) 21237281
Κατά τόπον αρμοδιότητα: Mάλτα και Gozo.
Διαθέσιμα μέσα παραλαβής /επικοινωνίας και γλωσσικές γνώσεις: Αγγλική, ιταλική.
Άρθρο 4 - Διαβίβαση των πράξεων
Αγγλική.
Άρθρο 9 - Ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης
Η Μάλτα σκοπεύει να παρεκκλίνει από το άρθρο 9 παράγραφος 2 διότι αυτό
αντιτίθεται προς το δικονομικό της δίκαιο.
Άρθρο 10 - Βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης και αντίγραφο της επιδοθείσας ή
κοινοποιηθείσας πράξης
Αγγλική.
Άρθρο 13 - Επίδοση ή κοινοποίηση από διπλωματικούς ή προξενικούς
υπαλλήλους
Ναι, η Μάλτα αντιτάσσεται.
Άρθρο 14 - Επίδοση ή κοινοποίηση ταχυδρομικώς
Η επίδοση ή κοινοποίηση με το ταχυδρομείο μπορεί να γίνει δεκτή υπό τους
ακόλουθους όρους:
•

Κατάθεση αντιγράφου στον τόπο της κατοικίας ή της έδρας, στον τόπο εργασίας
ή στην ταχυδρομική διεύθυνση αυτού του προσώπου ή στο δικηγόρο του ή στον
αντιπρόσωπο που έχει ορίσει για την παραλαβή του ταχυδρομείου.

•

Δέουσα απόδειξη παραλαβής.
Άρθρο 15 - Απευθείας αίτηση επίδοσης ή κοινοποίησης

Δεν υπάρχει αντίρρηση
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Άρθρο 19 - Ερημοδικία εναγομένου
Δεν είναι δυνατό, διότι απαιτείται αποδεικτικό επίδοσης ή κοινοποίησης. Ωστόσο αν
εκδοθεί καταδικαστική απόφαση κατά προσώπου στο οποίο δεν επιδόθηκε ή δεν
κοινοποιήθηκε δεόντως το εισαγωγικό έγγραφο της δίκης, το πρόσωπο αυτό μπορεί,
εντός 3 μηνών από την έκδοση της απόφασης, να υποβάλει αίτηση για νέα δίκη.
Άρθρο 20 - Σχέση με άλλες συμφωνίες ή διακανονισμούς στις οποίες
συμμετέχουν τα κράτη μέλη
Ουδέν.
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ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
Άρθρο 2 - Υπηρεσίες διαβίβασης και παραλαβής
Στις Κάτω Χώρες ως υπηρεσίες παραλαβής έχουν ορισθεί οι δικαστικοί λειτουργοί.
Οι δικαστικοί λειτουργοί μπορούν να αναλαμβάνουν δράση σε ολόκληρη τη χώρα.
Μπορούν να παραλαμβάνουν τις πράξεις ταχυδρομικώς. Οι υπηρεσίες παραλαβής για
τις οποίες αναφέρεται αριθμός φαξ ή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο
παράρτημα, μπορούν επίσης να παραλαμβάνουν τις πράξεις με φαξ ή ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου.
Το τυποποιημένο έντυπο που προβλέπεται στο παράρτημα 1 μπορεί να
συμπληρώνεται στην αγγλική ή τη γερμανική γλώσσα.
Επιτρέπεται επίσης να λειτουργεί ως υπηρεσία παραλαβής ο Βασιλικός
Επαγγελματικός
Σύνδεσμος
Δικαστικών
Λειτουργών
(«Koninklijke
Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders»).
Άρθρο 3 - Κεντρική αρχή
Κεντρική αρχή για τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 3 του κανονισμού θα
είναι ο Βασιλικός Επαγγελματικός Σύνδεσμος Δικαστικών Λειτουργών.
Η κεντρική αρχή μπορεί να παραλαμβάνει τις πράξεις ταχυδρομικώς, με φαξ,
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τηλεφωνικώς, στην ολλανδική, την αγγλική ή τη
γερμανική γλώσσα.
Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders
Prinses Margrietplantsoen 49
2595 BR DEN HAAG
Τηλ. (+31) 70 - 890 35 30
Φαξ. (+31) 70 - 890 35 31
Ηλεκ. ταχ.: kbvg@kbvg.nl
Η κεντρική αρχή μπορεί να παραλαμβάνει τις πράξεις ταχυδρομικώς, με φαξ,
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τηλεφωνικώς, στην ολλανδική, την αγγλική ή τη
γερμανική γλώσσα.
Άρθρο 4 - Διαβίβαση πράξεων
Οι γλώσσες στις οποίες μπορεί να συμπληρωθεί η διαβιβαζόμενη πράξη που
αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού, καθώς και η βεβαίωση
επίδοσης ή κοινοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 του
κανονισμού είναι η αγγλική και η γερμανική.
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Άρθρο 8 - Άρνηση παραλαβής της πράξης
Σε περίπτωση που μια πράξη πρέπει να επιδοθεί ή να κοινοποιηθεί εντός τακτής
προθεσμίας στις Κάτω Χώρες, η ημερομηνία που πρέπει να ληφθεί υπόψη σε σχέση
με τον αιτούντα θα πρέπει να είναι αυτή που ορίζεται από τη νομοθεσία των Κάτω
Χωρών.
Άρθρο 9 - Ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης
Σε περίπτωση που μια πράξη πρέπει να επιδοθεί ή να κοινοποιηθεί εντός τακτής
προθεσμίας στις Κάτω Χώρες, η ημερομηνία που πρέπει να ληφθεί υπόψη σε σχέση
με τον αιτούντα θα πρέπει να είναι αυτή που ορίζεται από τη νομοθεσία των Κάτω
Χωρών.
Άρθρο 10 - Βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης και αντίγραφο της επιδοθείσας ή
κοινοποιηθείσας πράξης
Οι γλώσσες στις οποίες μπορεί να συμπληρωθεί η διαβιβαζόμενη πράξη που
αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού, καθώς και η βεβαίωση
επίδοσης ή κοινοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 του
κανονισμού είναι η αγγλική και η γερμανική.
Άρθρο 11 - Έξοδα επίδοσης ή κοινοποίησης
Το πάγιο τέλος για τα έξοδα από την παρέμβαση δικαστικού λειτουργού ή αρμοδίου
προσώπου κατά το δίκαιο του κράτους μέλους παραλαβής έχει καθορισθεί σε 65
ευρώ.
Άρθρο 13 - Επίδοση ή κοινοποίηση από διπλωματικούς ή προξενικούς
υπαλλήλους
Οι Κάτω Χώρες δεν αντιτίθενται στη δυνατότητα να προβαίνει ένα κράτος μέλος
απευθείας μέσω των διπλωματικών ή προξενικών του υπαλλήλων στην επίδοση ή
στην κοινοποίηση δικαστικών πράξεων σε πρόσωπα που διαμένουν στις Κάτω
Χώρες, χωρίς κανέναν καταναγκασμό.
Άρθρο 15 - Απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση
Επιτρέπεται η απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση από δικαστικό λειτουργό σε
πρόσωπα που διαμένουν στις Κάτω Χώρες, σύμφωνα με το άρθρο 15 του
κανονισμού.
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Άρθρο 19 - Ερημοδικία εναγομένου
Κατά παρέκκλιση του άρθρου 19 παράγραφος 1, οι δικαστές στις Κάτω Χώρες
μπορούν να προβούν στην έκδοση απόφασης εφόσον πληρούνται οι όροι του άρθρου
19 παράγραφος 2.
Αίτηση απαλλαγής, κατά την έννοια του άρθρου 19 παράγραφος 4 του κανονισμού,
γίνεται παραδεκτή εφόσον υποβληθεί εντός ενός έτους από την ημερομηνία έκδοσης
της απόφασης.
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ΑΥΣΤΡΙΑ
Άρθρο 2 - Υπηρεσίες διαβίβασης και παραλαβής
Υπηρεσίες διαβίβασης είναι τα πρωτοδικεία (Bezirksgerichte), τα περιφερειακά και
ανώτερα περιφερειακά δικαστήρια (Landes- und Oberlandesgerichte), το δικαστήριο
εργατικών και κοινωνικών διαφορών της Βιέννης (Arbeits- und Sozialgericht Wien),
το εμποροδικείο της Βιέννης (Handelsgericht Wien), το δικαστήριο ανηλίκων της
Βιέννης (Jugendgerichtshof Wien) και το ανώτατο δικαστήριο (Oberste Gerichtshof).
Άρθρο 3 - Κεντρική αρχή
Καθήκοντα κεντρικής αρχής ασκεί το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Δικαιοσύνης.
Bundesministerium für Justiz
Post Box 63
A-1016 Vienna ή
Bundesministerium für Justiz
Museumstrasse 7
A - 1070 Vienna ή
Bundesministerium für Justiz
Neustiftgasse 2
A-1070 Vienna
Τηλ.:
(43-1) 52152-2147
Φαξ:
(43-1) 52152-2829
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: KZL.C@bmj.gv.at
Γλωσσικές γνώσεις: γερμανικά και αγγλικά.
Άρθρο 4 - Διαβίβαση πράξεων
Το έντυπο αίτησης (βλ. υπόδειγμα στο παράρτημα 1) μπορεί να συμπληρωθεί στα
γερμανικά αλλά και στα αγγλικά.
Άρθρο 8 - Άρνηση παραλαβής της πράξης
Εξ όσων γνωρίζουμε, η αυστριακή νομοθεσία δεν προβλέπει επί του παρόντος
πράξεις του τύπου που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 3 και στο άρθρο 9
παράγραφος 2.
Άρθρο 9 - Ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης
Εξ όσων γνωρίζουμε, η αυστριακή νομοθεσία δεν προβλέπει επί του παρόντος
πράξεις του τύπου που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 3 και στο άρθρο 9
παράγραφος 2.
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Άρθρο 10 - Βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης και αντίγραφο της επιδοθείσας ή
κοινοποιηθείσας πράξης
Το έντυπο βεβαίωσης (βλ. υπόδειγμα στο παράρτημα 1) μπορεί να συμπληρωθεί στα
γερμανικά αλλά και στα αγγλικά.
Άρθρο 11 - Έξοδα επίδοσης ή κοινοποίησης
Δεν ισχύουν προκαθορισμένα έξοδα.
Άρθρο 13 - Επίδοση ή κοινοποίηση από διπλωματικούς ή προξενικούς
υπαλλήλους
Δεν προβάλλονται αντιρρήσεις για την επίδοση ή κοινοποίηση σύμφωνα με το άρθρο
13 παράγραφος 1.
Άρθρο 15 - Απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση
Η αυστριακή νομοθεσία δεν επιτρέπει την απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση
δικαστικών πράξεων μέσω δικαστικών λειτουργών, υπαλλήλων ή άλλων αρμοδίων
προσώπων του κράτους μέλους παραλαβής.
Άρθρο 19 - Ερημοδικία εναγομένου
Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, τα αυστριακά δικαστήρια δύνανται να
εκδώσουν απόφαση εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2.
Η Δημοκρατία της Αυστρίας δεν γνωστοποιεί προθεσμία κατά την έννοια του άρθρου
19 παράγραφος 4 τελευταία υποπαράγραφος για την υποβολή αίτησης επαναφοράς
των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση.

48

EL. Ενοποιηµένη έκδοση

ΠΟΛΩΝΙΑ
Άρθρο 2 - Υπηρεσίες διαβίβασης και παραλαβής
Άρθρο 2 παράγραφος 1
Υπηρεσίες διαβίβασης:
- Περιφερειακά δικαστήρια
- Επαρχιακά δικαστήρια
- Εφετεία
- Ανώτατο Δικαστήριο
Άρθρο 2 παράγραφος 2
Υπηρεσίες παραλαβής:
- Περιφερειακά δικαστήρια
Άρθρο 2 παράγραφος 4
α)- Το ταχυδρομείο,
β)- Οι γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση του εντύπου
που εμφαίνεται στο παράρτημα I του κανονισμού είναι η πολωνική, η αγγλική και η
γερμανική.
Άρθρο 3 - Κεντρική αρχή
Κεντρική αρχή:
Ministerstwo Sprawiedliwości (Υπουργείο Δικαιοσύνης)
Departament Współpracy Międzynarodowej και Prawa Europejskiego (Τμήμα Διεθνούς
Συνεργασίας και Ευρωπαϊκού Δικαίου)
Al. Ujazdowskie 11, 00 - 950 Warszawa,
Πολωνία
Tηλ./φαξ: +48 22 628-09-49
Μπορείτε να επικοινωνήσετε στην πολωνική, την αγγλική και τη γερμανική γλώσσα.
Άρθρο 4 - Διαβίβαση πράξεων
Οι γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση του εντύπου που
εμφαίνεται στο παράρτημα I του κανονισμού είναι η πολωνική, η αγγλική και η
γερμανική.
Άρθρο 8 παράγραφος 3 - Άρνηση παραλαβής της πράξης
Στο πολωνικό δίκαιο δεν προβλέπεται τακτή προθεσμία για την επίδοση ενός εγγράφου.
Άρθρο 9 παράγραφος 2 - Ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης
Στο πολωνικό δίκαιο δεν προβλέπεται τακτή προθεσμία για την επίδοση ενός εγγράφου.
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Άρθρο 10 παράγραφος 2 - Βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης και αντίγραφο της
επιδοθείσας ή κοινοποιηθείσας πράξης
Οι γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση του εντύπου που
εμφαίνεται στο παράρτημα I του κανονισμού είναι η πολωνική, η αγγλική και η
γερμανική.
Άρθρο 11 - Έξοδα επίδοσης ή κοινοποίησης
Η επίδοση ή κοινοποίηση των εγγράφων είναι δωρεάν.
Άρθρο 13 παράγραφος 2 - Επίδοση ή κοινοποίηση από διπλωματικούς ή
προξενικούς υπαλλήλους
Στην Πολωνία δεν επιτρέπεται η επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων στην επικράτεια της
χώρας, εκτός εάν οι οικείες πράξεις πρόκειται να επιδοθούν ή να κοινοποιηθούν σε
υπηκόους του κράτους μέλους προέλευσης των πράξεων.
Άρθρο 15 - Απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση
Στην Πολωνία δεν επιτρέπεται η επίδοση ή κοινοποίηση των εγγράφων που αναφέρονται
στο παρόν άρθρο στην επικράτεια της χώρας.
Άρθρο 19 παράγραφος 4 - Ερημοδικία εναγομένου
Σε περίπτωση που αίτηση απαλλαγής από τα αποτελέσματα της παρόδου της προθεσμίας
για την άσκηση ενδίκου μέσου κατά απόφασης υποβληθεί μετά την πάροδο ενός έτους
από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης, η αίτηση εξετάζεται μόνο σε εξαιρετικές
περιπτώσεις.
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ΠΟΡΤΟΓΑΛΊΑ
Άρθρο 2 - Υπηρεσίες διαβίβασης και παραλαβής
Η Πορτογαλία ορίζει ως υπηρεσία διαβίβασης και παραλαβής το εκάστοτε
περιφερειακό δικαστήριο εκπροσωπούμενο από τον γραμματέα του.
Άρθρο 3 - Κεντρική αρχή
Η κεντρική αρχή όσον αφορά την εφαρμογή του κανονισμού είναι η Direcção Geral
da Administração da Justiça (DGAJ) (Γενική Διεύθυνση Δικαστικών Υπηρεσιών).
Av. D. João II, No .8.01 D/E – Pisos 0, 9 ao 14
1990-097 Lisboa
Portugal
Τηλ.: (351) 217906200
Φαξ.: (351) 211545100
Ηλεκ. ταχ.: correio@dgaj.mj.pt
Ιστότοπος : www.dgaj.mj.pt
Τρόπος παραλαβής των εγγράφων: ταχυδρομικά.
Γνώση γλωσσών: Πορτογαλικά, Ισπανικά, Αγγλικά και Γαλλικά.
Άρθρο 4 - Διαβίβαση πράξεων
Η Πορτογαλία δέχεται ως γλώσσες για τη συμπλήρωση του εντύπου, πέραν της
Πορτογαλικής, την Ισπανική και την Αγγλική.
Άρθρο 8 - Άρνηση παραλαβής της πράξης
Βάσει της πορτογαλικής νομοθεσίας, εκτός αν άλλως ορίζεται, η επίδοση ή
κοινοποίηση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός πέντε ημερών, σύμφωνα με το
άρθρο 166 του κώδικα πολιτικής δικονομίας.
Άρθρο 9 - Ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης
Βάσει της πορτογαλικής νομοθεσίας, εκτός αν άλλως ορίζεται, η επίδοση ή
κοινοποίηση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός πέντε ημερών, σύμφωνα με το
άρθρο 166 του κώδικα πολιτικής δικονομίας.
Άρθρο 10 - Βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης και αντίγραφο της επιδοθείσας ή
κοινοποιηθείσας πράξης
Η Πορτογαλία δέχεται ως γλώσσες για τη σύνταξη των βεβαιώσεων, πέραν της
Πορτογαλικής, την Ισπανική και την Αγγλική.
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Άρθρο 11 - Έξοδα επίδοσης ή κοινοποίησης
Για την επίδοση ή κοινοποίηση δικαστικών πράξεων που προέρχονται από κράτος
μέλος δεν καταβάλλονται τέλη ή έξοδα.
Άρθρο 13 - Επίδοση ή κοινοποίηση από διπλωματικούς ή προξενικούς
υπαλλήλους
Καμία αντίρρηση.
Άρθρο 15 - Απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση
Η πορτογαλική νομοθεσία επιτρέπει την απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση, σύμφωνα
με το άρθρο 228 και επ. του πορτογαλικού αστικού κώδικα.
Άρθρο 19 - Ερημοδικία εναγομένου
Η Πορτογαλία δεν θα χρησιμοποιήσει τη δυνατότητα που της παρέχει το άρθρο 19
παράγραφος 2, λόγω του ότι τα πορτογαλικά δικαστήρια δεν μπορούν να
χρησιμοποιήσουν τη δυνατότητα αυτή.
Η Πορτογαλία δηλώνει ότι η προθεσμία για την υποβολή της αίτησης απαλλαγής από
τα αποτελέσματα της παρόδου της προθεσμίας για την άσκηση ενδίκου μέσου κατά
απόφασης είναι ένα έτος από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης αυτής (βλ.
άρθρο 19 παράγραφος 4).
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ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Άρθρο 2 - Υπηρεσίες διαβίβασης και παραλαβής
Υπηρεσίες διαβίβασης των δικαστικών πράξεων στη Ρουμανία είναι κάθε ρουμανική
δικαστική αρχή που είναι αρμόδια για την επίδοση και κοινοποίηση δικαστικών και
εξωδίκων πράξεων απευθείας σε υπηρεσίες παραλαβής στα κράτη μέλη της ΕΕ.
Υπηρεσίες διαβίβασης των εξωδίκων πράξεων στη Ρουμανία είναι μόνο τα κατά
τόπον αρμόδια πρωτοβάθμια δικαστήρια στην περιφέρεια των οποίων έχουν την έδρα
τους οι συμβολαιογράφοι, οι δικαστικοί επιμελητές ή άλλες αρχές στην αρμοδιότητα
των οποίων εμπίπτει η επίδοση και κοινοποίηση πράξεων στο εξωτερικό.
Στη Ρουμανία, υπηρεσία παραλαβής των αιτήσεων που υποβάλλονται από κράτη
μέλη για επίδοση και κοινοποίηση δικαστικών και εξωδίκων πράξεων είναι το κατά
τόπον αρμόδιο πρωτοβάθμιο δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου έχει την
κατοικία ή την έδρα του ο παραλήπτης.
Άρθρο 3 - Κεντρική αρχή
Κεντρική αρχή στη Ρουμανία είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti (Υπουργείο Δικαιοσύνης
και Πολιτικών Ελευθεριών )
Serviciul cooperare judiciară internaţională în materie civilă (Υπηρεσία
διεθνούς δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις)
Strada Apollodor 17, Sector 5, Bucureşti, Cod 050741
Bucharest 050741
Tηλ.: +40372041077, +403742041078 (cabinet director, γραφείο διευθυντή)
Tηλ.: +40372041083, +40372041217, +40372041218 (Serviciul Cooperare
judiciară internaţională în materie civilă şi comercială, Υπηρεσία διεθνούς
δικαστικής συνεργασίας σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις)
Fax: +40.37204 1079
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dreptinternational@just.ro
Άρθρο 4 - Διαβίβαση πράξεων
Εκτός της ρουμανικής, τα τυποποιημένα έντυπα της αίτησης γίνονται επίσης δεκτά
στην αγγλική και τη γαλλική γλώσσα.
Άρθρο 8 - Άρνηση παραλαβής της πράξης
Στην παρούσα σελίδα, θα βρείτε σύντομα χρήσιμες πληροφορίες για το θέμα.
Άρθρο 10 - Βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης και αντίγραφο της επιδοθείσας ή
κοινοποιηθείσας πράξης
Η Ρουμανία δέχεται ότι το έντυπο της βεβαίωσης, εκτός από τη ρουμανική, μπορεί να
συμπληρώνεται στη γαλλική ή την αγγλική γλώσσα.
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Άρθρο 11 - Έξοδα επίδοσης ή κοινοποίησης
Σύμφωνα με το άρθρο 722 του κώδικα πολιτικής δικονομίας, η επίδοση ή κοινοποίηση
διαδικαστικών πράξεων γίνεται δωρεάν εφόσον πραγματοποιείται μέσω δικαστικής αρχής,
από δικαστικό επιμελητή.
Άρθρο 722. - (1) Η διεκπεραίωση και η επίδοση ή κοινοποίηση διαδικαστικών πράξεων
γίνονται δωρεάν.
(2) Τα αναγκαία έξοδα για τη διεκπεραίωση και την επίδοση ή κοινοποίηση, ταχυδρομικώς ή με
άλλο μέσο, των διαδικαστικών πράξεων που αφορούν τη διεξαγωγή μιας δίκης καλύπτονται
από κονδύλια που διατίθενται για αυτό τον σκοπό από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Στα άρθρα 90 κ.ε. του κώδικα πολιτικής δικονομίας περιγράφεται λεπτομερώς η διαδικασία
την οποία πρέπει να ακολουθεί το δικαστήριο μέσω του δικαστικού επιμελητή κατά την
επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων.

Άρθρο 13 - Επίδοση ή κοινοποίηση από διπλωματικούς ή προξενικούς
υπαλλήλους
Η Ρουμανία δηλώνει ότι διπλωματικοί ή προξενικοί υπάλληλοι άλλου κράτους δεν
δικαιούνται να κοινοποιούν ή να επιδίδουν δικαστικές ή εξώδικες πράξεις στην
επικράτειά της παρά μόνον σε πολίτες του κράτους που εκπροσωπούν.
Άρθρο 15 - Απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση
Η Ρουμανία αντιτίθεται στη δυνατότητα απευθείας επίδοσης ή κοινοποίησης η οποία
προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 1.
Ο κώδικας πολιτικής δικονομίας δεν επιτρέπει την απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση
στο έδαφος της Ρουμανίας κατά την έννοια του άρθρου 15 παράγραφος 1.
Άρθρο 19 - Ερημοδικία εναγομένου
Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1, οι ρουμανικές δικαστικές αρχές
μπορούν να εκδίδουν αποφάσεις μόνον εφόσον συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις που
προβλέπονται στην παράγραφο 2.
Η αίτηση απαλλαγής από τα αποτελέσματα της παρόδου της προθεσμίας για την
άσκηση ενδίκου μέσου που προβλέπεται στην παράγραφο 4 μπορεί να υποβληθεί
εντός ενός έτους από την έκδοση της απόφασης.
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ΣΛΟΒΕΝΙΑ
Άρθρο 2 - Υπηρεσίες διαβίβασης
Υπηρεσίες διαβίβασης:
Υπηρεσίες διαβίβασης είναι τα πρωτοβάθμια δικαστήρια, τα περιφερειακά
δικαστήρια, τα δικαστήρια που εκδικάζουν εργατικές και κοινωνικές υποθέσεις, τα
διοικητικά δικαστήρια, τα ανώτερα δικαστήρια, το Ανώτατο Δικαστήριο, το
Συνταγματικό Δικαστήριο και το Υπουργείο.
Άρθρο 3 - Κεντρική Αρχή
Η κεντρική αρχή είναι:
Υπουργείο Δικαιοσύνης
Župančičeva 3
SLO-1000 Ljubljana
Τηλ.: (+386)1369 53 38
Φαξ: (+386)136953 06
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: gp.mp@gov.si
Άρθρο 4 - Διαβίβαση των πράξεων
Εκτός από τη σλοβενική, η Σλοβενία δέχεται επίσης να συμπληρωθούν τα
τυποποιημένα έντυπα στην αγγλική γλώσσα.
Άρθρο 8 - Άρνηση παραλαβής της πράξης
Η σλοβενική νομοθεσία δεν προβλέπει τακτή προθεσμία για την επίδοση εγγράφου.
Άρθρο 9 - Ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης
Η σλοβενική νομοθεσία δεν προβλέπει τακτή προθεσμία για την επίδοση εγγράφου.
Άρθρο 10 - Βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης και αντίγραφο της επιδοθείσας ή
κοινοποιηθείσας πράξης
Πέραν των βεβαιώσεων στη σλοβενική, η Σλοβενία δέχεται επίσης τις βεβαιώσεις
στην αγγλική γλώσσα.
Άρθρο 13 - Επίδοση ή κοινοποίηση από διπλωματικούς ή προξενικούς
υπαλλήλους
α. Η Σλοβενία δεν αντιτάσσεται στη δυνατότητα επίδοσης ή κοινοποίησης
δικαστικών πράξεων μέσω των διπλωματικών ή προξενικών υπαλλήλων, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 13, παράγραφος 1.
β. Η Σλοβενία αντιτάσσεται στην επίδοση ή στην κοινοποίηση δικαστικών πράξεων
μέσω των διπλωματικών ή προξενικών υπαλλήλων ενός άλλου κράτους μέλους, εκτός
εάν το έγγραφο πρέπει να επιδοθεί ή κοινοποιηθεί σε υπήκοο του κράτους μέλους στο
οποίο εκδόθηκε το έγγραφο.
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Άρθρο 15 - Απευθείας αίτηση επίδοσης ή κοινοποίησης
Η απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση δεν επιτρέπεται από τη σλοβενική νομοθεσία.
Άρθρο 19 - Ερημοδικία εναγομένου
Παρά το άρθρο 19 παράγραφος 1 του κανονισμού, οι δικαστές μπορούν να εκδώσουν
απόφαση, ακόμα και εάν δεν έχει παραληφθεί βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης,
εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 19 παράγραφος 2 του κανονισμού.
Αίτηση απαλλαγής μπορεί να υποβληθεί εντός ενός έτους από την ημερομηνία
έκδοσης της απόφασης.
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ΣΛΟΒΑΚΊΑ
Άρθρο 2 - Υπηρεσίες διαβίβασης και παραλαβής
Υπηρεσίες διαβίβασης:
Περιοχή
δικαιοδοσίας
Bratislavský kraj

Trnavský kraj

Όνομα και πλήρης διεύθυνση
Okresný súd Bratislava I
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava
Okresný súd Bratislava II
Drieňová 5
827 02 Bratislava
Okresný súd Bratislava III
Námestie Biely kríž 7
836 07 Bratislava
Okresný súd Bratislava IV
Saratovská 1/A
844 54 Bratislava
Okresný súd Bratislava V
Prokofievova ul. 12
852 38 Bratislava
Okresný súd Malacky
Mierové nám. č. 10
901 11 Malacky
Okresný súd Pezinok
M. R. Štefánika 40
902 01 Pezinok
Okresný súd Trnava
Hlavná 49
917 83 Trnava
Okresný súd Dunajská Streda
Alžbetínske nám. 8
929 27 Dunajská Streda
Okresný súd Galanta
Mierové nám. 1
924 23 Galanta
Okresný súd Piešťany
Vážska ul. 28
921 01 Piešťany
Okresný súd Senica
Nám. Oslobodenia 1
905 30 Senica
Okresný súd Skalica
Nám. Slobody 15
909 01 Skalica

Τηλέφωνο, φαξ, ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο
+421 2 / 50118 111
+421 2 / 55571 634
os_bratislava1@justice.sk
+421 2 / 48701 111
+421 2 / 43410 446
os_bratislava2@justice.sk
+421 2 / 49204 511
+421 2 / 44450 332
os_bratislava3@justice.sk
+421 2 / 64284 624, 64284 901,
64284 260
+421 2 / 64284 945
os_bratislava4@justice.sk
+421 2 / 63811 378, 63811 422
+421 2 / 63825 828
os_bratislava5@justice.sk
+421 34 / 7722 129, 7722 241
+421 34 / 7725 712
os_malacky@justice.sk
+421 33 / 6413 238
+421 33 / 6413 234
os_pezinok@justice.sk
+421 33 / 5913 511
+421 33 / 5511 443
_sekretariat_os_tt@justice.sk
+421 31 / 5905 110
+421 31 / 5527 908
_sekretariat_os_ds@justice.sk
+421 31 / 7802 121-3
+421 31 / 7803 459
_sekretariat_os_ga@justice.sk
+421 33 / 7622 217, 7622 219
+421 33 / 7622 067
_sekretariat_os_pn@justice.sk
+421 34 / 6908 411
+421 34 / 6513 803
_sekretariat_os_se@justice.sk
+421 34 / 65852 11-13
+421 34 / 65852 07
_sekretariat_os_si@justice.sk
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Trenčiansky kraj

Nitriansky kraj

Žilinský kraj

Okresný súd Trenčín
Piaristická 27
911 80 Trenčín
Okresný súd Nové Mesto nad
Váhom
Hviezdoslavova 37
915 19 Nové Mesto nad Váhom
Okresný súd Považská Bystrica
Štúrova 1/2
017 33 Považská Bystrica
Okresný súd Prievidza
Švéniho 5
971 72 Prievidza
Okresný súd Bánovce nad
Bebravou
Hollého 3
957 75 Bánovce nad Bebravou
Okresný súd Partizánske
1. mája 225/4
958 26 Partizánske
Okresný súd Nitra
Štúrova 9
949 68 Nitra
Okresný súd Komárno
Pohraničná 6
945 35 Komárno
Okresný súd Levice
Kalvínske nám. 7
934 31 Levice
Okresný súd Nové Zámky
Rákocziho 15
940 16 Nové Zámky
Okresný súd Topoľčany
M. R. Štefánika 55
955 15 Topoľčany
Okresný súd Žilina
Hviezdoslavova ul. 28
010 59 Žilina
Okresný súd Čadca
ul. 17. novembra 1256
022 21 Čadca
Okresný súd Dolný Kubín
Radlinského 36
026 25 Dolný Kubín
Okresný súd LiptovskýMikuláš
Tomášikova 5
031 33 Liptovský Mikuláš

+421 32 / 6561 111
+421 32 / 6528 116
_sekretariat_os_tn@justice.sk
+421 32 / 7745 250
+421 32 / 7710 231
_sekretariat_os_nm@justice.sk
+421 42 / 4326 838, 4325 955
+421 42 / 4326 854
_sekretariat_os_pb@justice.sk
+421 46 / 5422 022-3
+421 46 / 5423 501
_sekretariat_os_pd@justice.sk
+421 38 / 7626 511
+421 38 / 7626 557
_sekretariat_os_bn@justice.sk
+421 38 / 7477 811
+421 38 / 7477 845
_sekretariat_os_pe@justice.sk
+421 37 / 6525 221-2, 7417 500
+421 37 / 6526 633
_sekretariat_os_nr@justice.sk
+421 35 / 7701 767, 7701 728
+421 35 / 7701 724
_sekretariat_os_kn@justice.sk
+421 36 / 6350 922
+421 36 / 6222 214
_sekretariat_os_lv@justice.sk
+421 35 / 6400 380-1, 6400 400
+421 35 / 6401 763
_sekretariat_os_nz@justice.sk
+421 38 / 5369 111
+421 38 / 5327 702
_sekretariat_os_to@justice.sk
+421 41 / 5679 111
+421 41 / 5679 270
_sekretariat_os_za@justice.sk
+421 41 / 4331 590-3
+421 41 / 4331 594
_sekretariat_os_ca@justice.sk
+421 43 / 5862 281-2
+421 43 / 5863 126
_sekretariat_os_dk@justice.sk
+421 44 / 5523 115, 5522 021
+421 44 / 5514 041
_sekretariat_os_lm@justice.sk
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Banskobystrický
kraj

Okresný súd Martin
E. B. Lukáča 2A
036 61 Martin
Okresný súd Námestovo
Nám. A. Bernoláka 381/4
029 01 Námestovo
Okresný súd Ružomberok
Dončova 8
034 01 Ružomberok
Okresný súd Banská Bystrica
Skuteckého 28
975 59 Banská Bystrica
Okresný súd Brezno

Prešovský kraj

Kuzmányho 4
977 01 Brezno
Okresný súd Lučenec
ul. Dr. Herza 14
984 37 Lučenec
Okresný súd Revúca
Ul. SNP 539/1
050 11 Revúca
Okresný súd Rimavská Sobota
Jesenského 2
979 01 Rimavská Sobota
Okresný súd Veľký Krtíš
SNP 714 /2
990 14 Veľký Krtíš
Okresný súd Zvolen
J. Kozáčeka 19
960 68 Zvolen
Okresný súd Žiar nad Hronom
Nám. Matice slov. 5/1
965 35 Žiar nad Hronom
Okresný súd Prešov
Grešova 3
080 42 Prešov
Okresný súd Bardejov
Partizánska 1
085 75 Bardejov
Okresný súd Humenné
Laborecká č. 17
066 34 Humenné
Okresný súd Kežmarok
ul. Trhovište č. 16
060 01 Kežmarok

+421 43 / 4008 401
+421 43 / 4008 333
_sekretariat_os_mt@justice.sk
+421 43 / 5506 911, 5506902
+421 43 / 5321 436
_sekretariat_os_no@justice.sk
+421 44 / 4322 390, 4327 471
+421 44 / 4327 474
_sekretariat_os_rk@justice.sk
+421 48 / 4145 601-3
+421 48 / 4145 606
_sekretariat_os_bb@justice.sk
+421 48 / 6115 280, 6114 516,
6111 804
+421 48 / 6111 803
_sekretariat_os_br@justice.sk
+421 47 / 4325 866, 4321 766
+421 47 / 4324 563
_sekretariat_os_lc@justice.sk
+421 58 / 7877 500
+421 58 / 4882 010
_sekretariat_os_ra@justice.sk
+421 47 / 5631 141, 5631 142
+421 47 / 5624 103
_sekretariat_os_rs@justice.sk
+421 47 / 4831 015, 4831 086
+421 47 / 4831 473
_sekretariat_os_vk@justice.sk
+421 45 / 5333 131, 5335 711
+421 45 / 5331 851
_sekretariat_os_zv@justice.sk
+421 45 / 6738 930, 6738 910
+421 45 / 6734 650
_sekretariat_os_zh@justice.sk
+421 51 / 7722 774
+421 51 / 7732 359
_sekretariat_os_po@justice.sk
+421 54 / 4722 091-2
+421 54 / 4724 331
_sekretariat_os_bj@justice.sk
+421 57 / 7865 201
+421 57 / 7752 756
_sekretariat_os_hn@justice.sk
+421 52 / 4525 080, 4525 082,
4525 546
+421 52 / 4525 081
_sekretariat_os_kk@justice.sk
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Košický kraj

Okresný súd Poprad
Štefánikova 100
058 01 Poprad
Okresný súd Stará Ľubovňa
17. novembra č. 30
064 27 Stará Ľubovňa
Okresný súd Svidník
Sov. hrdinov 200/35
089 01 Svidník
Okresný súd Vranov nad
Topľou
M. R. Štefánika 874
093 32 Vranov nad Topľou
Okresný súd Košice I
Štúrova 29
041 51 Košice
Okresný súd Košice II
Štúrova 29
041 51 Košice
Okresný súd Košice - okolie
Štúrova 29
041 51 Košice
Okresný súd Michalovce
Nám. slobody 11
071 80 Michalovce
Okresný súd Rožňava
Nám. 1. mája č. 1
048 80 Rožňava
Okresný súd Spišská Nová Ves
Stará cesta č. 3
052 80 Spišská Nová Ves
Okresný súd Trebišov
Nám. mieru 638
075 01 Trebišov

+421 52 / 7862 111
+421 52 / 7724 046
_sekretariat_os_pp@justice.sk
+421 52 / 7878 611
+421 52 / 7878 613
_sekretariat_os_sl@justice.sk
+421 54 / 7521 241-2
+421 54 / 7522 184
_sekretariat_os_sk@justice.sk
+421 57 / 4421 311, 4421 664
+421 57 / 4421 312
_sekretariat_os_vv@justice.sk
+421 55 / 7269 111
+421 55 / 7269 420
_sekretariat_os_ke i@justice.sk
+421 55 / 7269 111
+421 55 / 7269 520
_sekretariat_os_ke
ii@justice.sk
+421 55 / 7269 111
+421 55 / 7269 620
_sekretariat_os_ke
iii@justice.sk
+421 56 / 6872 111
+421 56 / 6872 159
_sekretariat_os_mi@justice.sk
+421 58 / 7324 246-7
+421 58 / 7343 687
_sekretariat_os_rv@justice.sk
+421 53 / 4171 111
+421 53 / 4424 537
_sekretariat_os_sn@justice.sk
+421 56 / 6722 321, 6722 335,
6713 111
+421 56 / 6725 597
_sekretariat_os_tv@justice.sk
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Άρθρο 3 - Κεντρική αρχή
Υπουργείο Δικαιοσύνης της Σλοβακικής Δημοκρατίας Τμήμα Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου και διεθνούς δικαστικής συνεργασίας
Župné nám. 13
813 11 Bratislava
Σλοβακική Δημοκρατία
Τηλέφωνο: (421) 259 353 347
Φαξ: (421) 259 353 604
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: inter.coop@justice.sk
Γλώσσες: Σλοβακικά, Τσεχικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά.
Άρθρο 4 - Διαβίβαση πράξεων
Η Σλοβακική Δημοκρατία προσδιορίζει ότι μπορεί να δεχθεί εξίσου την τσεχική και
αγγλική γλώσσα για τη συμπλήρωση των εντύπων.
Άρθρο 8 - Άρνηση παραλαβής της πράξης
Η Σλοβακική Δημοκρατία δεν έχει να κοινοποιήσει πληροφορίες όσον αφορά το
άρθρο 8 παράγραφος 3 και το άρθρο 9 παράγραφος 2 δεδομένου ότι το σλοβακικό
δίκαιο δεν επιβάλλει την επίδοση εγγράφου εντός ορισμένης προθεσμίας, όπως
αναφέρεται στα εν λόγω άρθρα.
Άρθρο 9 - Ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης
Η Σλοβακική Δημοκρατία δεν έχει να κοινοποιήσει πληροφορίες όσον αφορά το
άρθρο 8 παράγραφος 3 και το άρθρο 9 παράγραφος 2 δεδομένου ότι το σλοβακικό
δίκαιο δεν επιβάλλει την επίδοση εγγράφου εντός ορισμένης προθεσμίας, όπως
αναφέρεται στα εν λόγω άρθρα.
Άρθρο 10 - Βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης και αντίγραφο της επιδοθείσας ή
κοινοποιηθείσας πράξης
Η Σλοβακική Δημοκρατία προσδιορίζει ότι μπορεί να δεχθεί εξίσου την τσεχική και
αγγλική γλώσσα για τη συμπλήρωση των εντύπων.
Άρθρο 11 - Έξοδα επίδοσης ή κοινοποίησης
Καταρχήν η επίδοση ή κοινοποίηση πραγματοποιείται από τα δικαστήρια εκτέλεσης.
Εντούτοις, ένα δικαστήριο μπορεί, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να αναθέσει την
επίδοση ή κοινοποίηση των πράξεων σε δικαστικό επιμελητή. Σε μια τέτοια
περίπτωση τα τέλη του δικαστικού επιμελητή ορίζονται σε 6,64 ευρώ ανά
επιδιδόμενη πράξη.
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Άρθρο 13 - Επίδοση ή κοινοποίηση από διπλωματικούς ή προξενικούς
υπαλλήλους
Η Σλοβακική Δημοκρατία αντιτάσσεται στη χρησιμοποίηση της ευχέρειας επίδοσης
δικαστικών εγγράφων μέσω διπλωματικών ή προξενικών υπαλλήλων, εκτός εάν
πρόκειται να επιδοθούν σε υπηκόους του κράτους μέλους προέλευσης των εγγράφων
αυτών.
Άρθρο 15 - Απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση
Το σλοβακικό δίκαιο δεν επιτρέπει σε πρόσωπο εμπλεκόμενο σε δικαστική
διαδικασία να προβαίνει, από το εξωτερικό, σε επίδοση ή κοινοποίηση δικαστικών
πράξεων απευθείας μέσω δικαστικών επιμελητών, υπαλλήλων ή άλλων αρμοδίων
προσώπων της Σλοβακικής Δημοκρατίας.
Άρθρο 19 - Ερημοδικία εναγομένου
Η Σλοβακική Δημοκρατία δεν προτίθεται να προβεί σε δήλωση σχετικά με την
παράγραφο 2 του άρθρου αυτού.
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ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
Άρθρο 2 - Υπηρεσίες διαβίβασης
Οι υπηρεσίες διαβίβασης είναι τα Πρωτοδικεία, τα Εφετεία, το Ανώτατο Δικαστήριο
και το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
Άρθρο 3 - Κεντρική Αρχή
Η κεντρική αρχή είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
Οδός και αριθμός :
Oikeusministeriö
Eteläesplanadi 10
FIN-00130 Helsinki
Ταχυδρομική διεύθυνση :
Oikeusministeriö
PL 25
FIN-00023 Valtioneuvosto
Τηλ.: (358-9) 16 06 76 28
Φαξ : (358-9) 16 06 75 24
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

central.authority@om.fi

Τα έγγραφα μπορούν να διαβιβάζονται ταχυδρομικά, με φαξ ή με ηλεκτρονικό
μήνυμα.
Γλωσσικές γνώσεις : φινλανδική, σουηδική και αγγλική γλώσσα.
Άρθρο 4 - Διαβίβαση των πράξεων
Η Φινλανδία δέχεται το έντυπο αίτησης να συμπληρώνεται, εκτός από τη φινλανδική
και τη σουηδική, και στην αγγλική γλώσσα.
Άρθρο 9 - Ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης
Σύμφωνα με την παράγραφο 3, η Φινλανδία προτίθεται να παρεκκλίνει των
διατάξεων των παραγράφων 1 και 2. Οι διατάξεις αυτές, με την παρούσα μορφή τους,
δεν έχουν ερμηνεύσιμη ratio legis στο πλαίσιο του φινλανδικού νομικού συστήματος
και δεν μπορούν συνεπώς να εφαρμοστούν στην πράξη.
Άρθρο 10 - Βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης και αντίγραφο της επιδοθείσας ή
κοινοποιηθείσας πράξης
Η Φινλανδία δέχεται το έντυπο βεβαίωσης να συμπληρώνεται, εκτός από τη
φινλανδική και τη σουηδική, και στην αγγλική γλώσσα.
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Άρθρο 11 - Έξοδα επίδοσης ή κοινοποίησης
Η επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων είναι δωρεάν για τις ξένες υπηρεσίες διαβίβασης.
Άρθρο 13 - Επίδοση ή κοινοποίηση από διπλωματικούς ή προξενικούς
υπαλλήλους
Η Φινλανδία δεν αντιτάσσεται σε αυτή τη μορφή επίδοσης ή κοινοποίησης.
Άρθρο 15 - Απευθείας αίτηση επίδοσης ή κοινοποίησης
Η Φινλανδία δεν αντιτάσσεται σε αυτή τη μορφή επίδοσης ή κοινοποίησης.
Άρθρο 19 - Ερημοδικία εναγομένου
Η Φινλανδία δεν προτίθεται να προβεί στην ανακοίνωση που προβλέπεται στην
παράγραφο 2 του άρθρου· συνεπώς, τα φινλανδικά δικαστήρια δεν μπορούν να
εκδίδουν αποφάσεις σύμφωνα με την παράγραφο 2. Για τους ίδιους λόγους, δεν είναι
αναγκαία η ανακοίνωση που προβλέπεται στην παράγραφο 4.
Άρθρο 20 - Σχέση με άλλες συμφωνίες ή διακανονισμούς στις οποίες
συμμετέχουν τα κράτη μέλη
Προς το παρόν, είναι διαθέσιμες οι εξής γλώσσες: αγγλικά.
Finland applies the 1974 Nordic Agreement vis-à-vis Sweden and Denmark on mutual
assistance regarding the service of documents and the taking of evidence.
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ΣΟΥΗΔΙΑ
Άρθρο 2 - Υπηρεσίες διαβίβασης και παραλαβής
Υπηρεσίες διαβίβασης
Υπηρεσίες διαβίβασης είναι τα δικαστήρια, τα όργανα αναγκαστικής εκτέλεσης
καθώς και οι άλλες σουηδικές υπηρεσίες, οι οποίες επιδίδουν και κοινοποιούν
εξώδικες και δικαστικές πράξεις που αφορούν αστικές ή εμπορικές υποθέσεις.
Υπηρεσίες παραλαβής
α)
Υπουργείο Δικαιοσύνης, SE-10333 Stockholm
β)
Η τοπική του αρμοδιότητα αφορά ολόκληρη τη Σουηδία
γ)
Οι πράξεις μπορούν να παραληφθούν ταχυδρομικώς, με φαξ ή με κάποιον
άλλο τρόπο που συμφωνείται ανά περίπτωση
δ)
Τα τυποποιημένα έντυπα μπορούν να συμπληρωθούν στα σουηδικά ή στα
αγγλικά.
Άρθρο 3 - Κεντρική αρχή
Κεντρική αρχή είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης, SE-103 33 Stockholm.
Άρθρο 4 - Διαβίβαση πράξεων
Εκτός από τα σουηδικά τα τυποποιημένα έντυπα μπορούν να συμπληρωθούν και στα
αγγλικά.
Άρθρο 10 - Βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης και αντίγραφο της επιδοθείσας ή
κοινοποιηθείσας πράξης
Η βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης μπορεί να συμπληρωθεί, εκτός από τα
σουηδικά, και στα αγγλικά.
Άρθρο 11 - Έξοδα επίδοσης ή κοινοποίησης
Η Σουηδία δεν προτίθεται να επιβάλει τέλος για την παρέμβαση δικαστικού
λειτουργού ή αρμοδίου προσώπου .
Άρθρο 13 - Επίδοση ή κοινοποίηση από διπλωματικούς ή προξενικούς
υπαλλήλους
Η Σουηδία δέχεται την επίδοση των πράξεων μέσω διπλωματικών ή προξενικών
υπαλλήλων.
Άρθρο 15 - Απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση
Η σουηδική νομοθεσία αναγνωρίζει το δικαίωμα όσων έχουν έννομο συμφέρον σε
μια δίκη να επιδίδουν απευθείας τις δικαστικές πράξεις μέσω υπαλλήλων ή άλλων
αρμοδίων προσώπων.
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Άρθρο 19 - Ερημοδικία εναγομένου
Τα σουηδικά δικαστήρια δεν μπορούν να εκδώσουν απόφαση όταν πληρούνται οι
όροι του άρθρου 19 παράγραφος 2 αλλά δεν πληρούνται τουλάχιστον οι όροι του
άρθρου 19 παράγραφος 1. Η Σουηδία δεν προτίθεται να προβεί σε διευκρίνιση
σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 4.
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ΗΝΩµΈΝΟ ΒΑΣΊΛΕΙΟ
Άρθρο 2 - Υπηρεσίες διαβίβασης
1.

Αγγλία και Ουαλία :
Υπηρεσία διαβίβασης : The Senior Master, for the Attention of the Foreign
Process Department, Royal Courts of Justice.

2.

Σκωτία:
Υπηρεσίες διαβίβασης : Messengers-at-Arms (δικαστικοί υπάλληλοι).

3.

Βόρεια Ιρλανδία
Υπηρεσία διαβίβασης : The Master (Queen's Bench and Appeals), Royal
Courts of Justice.

4.

Γιβραλτάρ:
Υπηρεσία διαβίβασης : The Registrar of the Supreme Court of Gibraltar.
Άρθρο 3 - Κεντρική Αρχή

1.

Αγγλία και Ουαλία :
The Senior Master
For the Attention of the Foreign Process Department (Room E10)
Royal Courts of Justice
Strand
London WC2A 2LL
United Kingdom
Τηλ.: (44-20) 79 47 66 91
Φαξ : (44-20) 79 47 62 37

2.

Σκωτία:
Scottish Government,
Constitution, Law and Courts Directorate,
EU and International Law Branch
2nd Floor West
St Andrew's House
Regent Road
Edinburgh
EH1 3DG
Τηλ.: (44-131) 244 24 17
Φαξ : (44-131) 244 48 48
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3.

Βόρεια Ιρλανδία
The Master (Queen's Bench and Appeals)
Royal Courts of Justice
Chichester Street
Belfast BT1 3JF
United Kingdom
Τηλ.: (44-28) 90 72 47 06
Φαξ : (44-28) 90 23 51 86

4.

Γιβραλτάρ:
The Registrar of the Supreme Court of Gibraltar
Supreme Court,
Law Courts
277 Main Street
Gibraltar
Τηλ.: +350 78808
Φαξ: +350 77118

Η επίσημη επικοινωνία με την υπηρεσία παραλαβής πρέπει να απευθύνεται στον
Registrar στην προαναφερόμενη διεύθυνση, αλλά διαβιβάζεται μέσω της ακόλουθης
υπηρεσίας:
The United Kingdom Government Gibraltar Liaison Unit for EU Affairs
Foreign and Commonwealth Office
King Charles Street
London
SW1A 2AH
Τηλ.: +44 20 7008 1577
Φαξ: +44 20 7008 3629
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ukgglu@fco.gov.uk
Η επικοινωνία γίνεται με επιστολή, φαξ, ηλεκτρονικό μήνυμα και τηλέφωνο, και η
κεντρική αρχή είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο των μεταφράσεων.
Άρθρο 4 - Διαβίβαση των πράξεων
Το Ηνωμένο Βασίλειο δέχεται το έντυπο αίτησης να συμπληρώνεται εκτός από τη
αγγλική και στη γαλλική γλώσσα.
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Άρθρο 9 - Ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης
Το Ηνωμένο Βασίλειο προτίθεται να παρεκκλίνει των διατάξεων αυτών δεδομένου
ότι αυτό το άρθρο μπορεί να επιδεινώσει τον ήδη πολύπλοκο χαρακτήρα της
νομοθεσίας του όσον αφορά τις προθεσμίες και την παραγραφή. Είναι σημαντικό να
μπορεί να επισημανθεί με βεβαιότητα η ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης, διότι
καθορίζει τη χρονική στιγμή από την οποία ένας διάδικος μπορεί να ζητήσει ερήμην
απόφαση. Το Ηνωμένο Βασίλειο θεωρεί ότι δεν είναι επαρκώς σαφές ούτε το ακριβές
νόημα αυτής της διάταξης ούτε η σκοπούμενη λειτουργία της στην πράξη. Ως εκ
τούτου θα μπορούσε να μεγαλώσει τα περιθώρια ενδεχόμενης σύγχυσης. Κατά
συνέπεια, το Ηνωμένο Βασίλειο πιστεύει ότι θα ήταν καλύτερα το θέμα αυτό να
αφεθεί στην εθνική νομοθεσία, τουλάχιστον μέχρις ότου καταστεί δυνατή η
αξιολόγηση στην πράξη της λειτουργίας του στα άλλα κράτη μέλη μετά την
εφαρμογή του κανονισμού.
Άρθρο 10 - Βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης και αντίγραφο της επιδοθείσας ή
κοινοποιηθείσας πράξης
Το Ηνωμένο Βασίλειο δέχεται το έντυπο βεβαίωσης να συμπληρώνεται και στα
γαλλικά.
Η Βόρεια Ιρλανδία θα προτιμούσε να χρησιμοποιείται στις πράξεις η αγγλική που
είναι η επίσημη γλώσσα.
Άρθρο 11 - Έξοδα επίδοσης ή κοινοποίησης
1. Αγγλία και Ουαλία:
Δεν θα υπάρχει χρέωση για την επίδοση ή κοινοποίηση.
2. Σκωτία:
Έξοδα επίδοσης ή κοινοποίησης από τους Messengers-at-Arms: (i) 83,80 GBP για
προσωπική επίδοση και (ii) 39,20 GBP για ταχυδρομική κοινοποίηση. Διευκρινίζεται
ότι τα έξοδα αυτά για ταχυδρομική κοινοποίηση δεν ισχύουν για την ταχυδρομική
κοινοποίηση βάσει του άρθρου 14.
3. Βόρεια Ιρλανδία:
Χρεώνεται τέλος 45 GBP μολονότι δεν καταβάλλεται τέλος για την κοινοποίηση σε
εταιρεία περιορισμένης ευθύνης. Διευκρινίζεται ότι τα έγγραφα προς επίδοση ή
κοινοποίηση σε ιδιώτες επιδίδονται προσωπικά αλλά η κοινοποίηση σε εταιρείες
περιορισμένης ευθύνης πραγματοποιείται ταχυδρομικώς.
Άρθρο 13 - Επίδοση ή κοινοποίηση από διπλωματικούς ή προξενικούς
υπαλλήλους
Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν προτίθεται να αντιταχθεί στη χρησιμοποίηση της
ευχέρειας που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 13 στην επικράτειά του.
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Άρθρο 15 - Απευθείας αίτηση επίδοσης ή κοινοποίησης
1.

Αγγλία και Ουαλία:
Η Αγγλία και η Ουαλία αντιτίθενται στη δυνατότητα απευθείας επίδοσης ή
κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 1.

2.

Βόρεια Ιρλανδία:
Βόρεια Ιρλανδία αντιτάσσονται στη δυνατότητα απευθείας επίδοσης ή
κοινοποίησης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 15.

3.

Σκωτία:
Η Σκωτία δεν αντιτάσσεται στη δυνατότητα απευθείας κοινοποίησης που
προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 15.

4.

Γιβραλτάρ:
Το Γιβραλτάρ δεν αντιτάσσεται στη δυνατότητα απευθείας επίδοσης ή
κοινοποίησης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 15.
Άρθρο 19 - Ερημοδικία εναγομένου

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με την υφιστάμενη διάταξη της σύμβασης της
Χάγης, οι δικαστές, παρά τις διατάξεις της παραγράφου 1, μπορούν να εκδίδουν
αποφάσεις εάν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο
2.
Σημειώσατε εντός ποιας προθεσμίας, από την έκδοση της απόφασης, μπορεί να
υποβληθεί η αίτηση απαλλαγής που προβλέπεται στην παράγραφο 4 :
1.

Αγγλία, Ουαλία και Βόρεια Ιρλανδία:
Όταν εξετάζει την ακύρωση ερήμην απόφασης, το δικαστήριο πρέπει να
λαμβάνει υπόψη αν ο αιτών την ακύρωση υπέβαλε εγκαίρως τη σχετική
αίτηση.

2.

Σκωτία :
Το πολύ μετά την πάροδο ενός έτους από την ημερομηνία της απόφασης αυτό συμφωνεί με τη Σύμβαση της Χάγης και με την προθεσμία που
περιλαμβάνεται στον οργανισμό των δικαστηρίων.

3.

Γιβραλτάρ:
Όταν εξετάζει την ακύρωση ερήμην απόφασης, το δικαστήριο πρέπει να
λαμβάνει υπόψη αν ο αιτών την ακύρωση υπέβαλε εγκαίρως τη σχετική
αίτηση.
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