ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΉ ΕΚΘΕΣΙΣ
Έπί τοϋ —χεδίου Νόμον «περί κυρώεεως τής άπό 12ης Σε
πτεμβρίου 1962. υπόγραφε ίεης ΰπό τής Ελλάδος έν Βρυ
ξέλλες Δ:ε-3νοϋς Σνμβάεεως «περί της άποδ·$>ίξ·εως τής
γνηειότητος τών φνεικών τέκνων έναντι τής μητρός».
Ποός τήν Βουλήν τών Ελλήνων
Διά τοϋ υπό κριειν εχεδιον Νόμον εκοπείτα: ή νομοθετική
κύρωεις τής Διεθνούς Σνμβάεεως «περί άποδείξεως τής γνη
σιότητες τών φνεικών τέκνων έναντι τής μητρός», ή όποια
ΰπεγεάφη καί ντο τής Ελλάδος τήν 12 Σεπτεμβρίου 1962,
εις τάς Βονξέλλας, εις τά πλαίεια τής προεπα-ν-εία>ς τής
Δ:ε-3νοϋς ’Επιτροπής Προσωπικής Καταετάεεως πρός έναρμόνιετν y.7! ένοποίηειν τον δικαίου τών Κρατών—Μελών αυ
τής διά τήν δ ι ευκολύνειν τής άποδείξεως τής γνηειότητος
τών φυσικών τέκνων έναντι τής μητρός των.
"Επί τών κατ’ ιδίαν διατάξεων τής ντο κόρωσεν Συμβάσεως έκτί-5·εμεν τά έξής:
Δ’.ά τον ίρΦρου 1 κα-3:εροϋται τεκμήριον μαχητικόν άπο
δείξεως τής εχέεεως μετάξι) φυσικού τέκνου και τής μητρός
τον. έ·/. τής περί τούτου δηλώεεως τής μητρός, τής περιλάμ
βανεμένης εις τήν ληξιαιρχικήν πράξιν γεννήσεως.
Διά τον άρ-λριου 2, διά τάς περιπτώσεις κατά τάς ότοίας
δεν άναφέρεται ή μήτηρ εις τήν ληξιαρχικήν πρ«ξιν γεννήεεως τον τέκνου της, παρέχεται εις αΰτήν ή ευχέρεια νά προ8ή εις δήλωειν «άναγνωρέεεως» τον τέκνου ενώπιον τής αρμό
διας ’Αρχής τοϋ, κατά περιπτωειν, ένδιαφέροντος αυτήν συμ£αλλομένου Κράτους.
Διά τον άρ-λρον 3 αναγνωρίζεται, το δικαίωμα εις τήν μη
τέρα όπως προοαίνη εις δήλωειν περί τής ίδιότητός της τού
της, έν αναφορά προς ώριεμέναν φυτικόν τέκνον της, ενώπιον
τών αρμοδίων αρχών συμβαλλομένον Κράτους, προς προαγω
γήν τών υπό τής νοαε-λεείας τούτου προβλεπομένων έννόμων
συνεπειών.
Διά τοΰ άρ-λρον 4 διευκρινίζεται ότι ·α! κατά τά προηγού
μενα αρ-λρα δηλώσεις τής μητρός προς άρχάς συμβ αλλομένων
Κρατών δεν δημιουργούν τεκμήριον περί τής ίδιότητός της
έναντι τον συγκεκριμένου τέκνου της, άλλά παρέχουν απλώς
διευκόλυνσιν πρός τούτην έναντι τών αλλοδαπών άρχών.
Διά τοϋ άρ-Spco 5 τίθεται διαχρονικός κανών, συμφώνως
προς τον οποίον αί διατάξεις τοϋ άρ-ύρον 1 τής σνμβάεεως
περί τοϋ τρόπου τής κατ’ αρχήν άποδείξεως τής ίδιότητός
τής μητρός εφαρμόζονται μόνον επί τών γεννήεεων αί όποια:
-5ά λάβουν χώραν μετά τήν όέετν εν Ιτχύϊ τής παρούσης συμ£άεεως.
Διά τοϋ άρ-λρον 6 κα-3ορίζονται τά τής κυρώεεως τής Συμ■βάεεως ϋφ’ έκάετου τών Κρατών Με-λών, ώς καί τά τής γνωςτοποιήεεως εις ταϋτα έκάετης έπικυρώεεως, μερίμνη τής

Γενικής Γραμματείας τής Διεθνούς Επιτροπής Προσωπική;
Καταετάεεως.
~
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Διά τοϋ άρύρον 7 ορίζεται ό χρόνος ένάρξεως τής ισχύος
τής προκειμένης Σνμβάεεως δι’ έκαετον τών συμβαλλόμενων
Κρατών.
Διά τοϋ άρ-ν-ρον 8 ρν-υμίζονται τά τής έκτάεεως εφαρμογής
της Σνμβάεεως εις τήν επικράτειαν έκάετου συμβαλλόμενου
Κράτους.
Διά τον άρ-ύρου 9 παρέχεται ή δυνατάτης προεχωρήεεως
e-’ς τήν Σύμβαειν παντός Κράτους—Μέλους τοΰ Συμβουλίου
τής Ευρώπης κα-Sopiζεμένης καί τής πρός τοϋτο διαδικασίας.
Τέλος, διά τοϋ άρ-3ρου 10 προβλέπονται τά τής καταγγε
λίας τής έν λόγω Σνμδάεεως υπό τών μετεχόντων τούτης
Κρατών.
Εις τήν κύρωειν τής προκειμένη; Σνμδάεεως αποβλέπει
τό νπό κρίειν εχέδιον Νόμου, έν όψει δέ τοϋ ότι ή εφαρμογή
της καί παρ’ ήμίν -3ά είναι επωφελής, προάγουει τάς διε
θνείς εχέεεις τής Χώρας μας. παρακαλοϋμεν όπως.ή Βουλή
περιόάλη τοϋτο διά τής ψήφου της.
Έν ΆΨήναις τή 30 ’Ιανουάριου 197S
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Περί κυρώεεως τής άπό 12 Σεπτεμβρίου 1962 ύπογραφείσης υπό τής Ελλάδος έν Βρυξέλλαις Διε-3νοϋς Συμβάσεως «περί τής άποδείξεως τής γνηειότητος τών φυσικών
τέκνων έναντι τής μητρός». :
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Άρ·3ρον πρώτον.
Κυροϋται καί έχει ίεχόν νόμου ή ΰπό τής Ελλάδος, ώς
μέλους τής Δ:ε·3νοϋς ’Επιτροπής Προεωπικής Καταετάσεως ύπογραφείεα έν Βρυξέλλαις τήν 12ην Σεπτεμβρίου,
1962 Δ:ε-3νής Σύμβαεις, άφορώεα εις τήν άπόδειξιν τής
γνησιότητος τών φυσικών τέκνων έναντι τής μητρός των,
τής όποιας τό κείμενον έπεται, έν πρωτοτυπώ εις τήν γαλλι
κήν γλώεεαν καί έν μεταφράσει, εις τήν έλληνικήν.

