ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Έ~: τοΰ s^aw-Noju». «"ε?;· κυοώσεως τής άπό 14 Σκ«μίρίου 1S61 ύπογραφείσης καί υπό τής Έλλάϊος έν Ρώμη Διε
θνούς Σνμβάτεως «περί έπεκτάσεως τής αρμοδιότητες τών
εντεταλμένων νά οέχωνται τάς αναγ/ωρίσείς έςαγάμων τέ
κνων αρχών».
Προς li-v Βουλήν ιών ’Ελλήνων

>

Λίά τού ναό κρίσιν σχεδίου Νόμον σκοπείται ή νομοθετική
κύρωσις τής Διεθνούς Σνμβάτεως «περί έπεκτάσεως τής άρμοίιότητος τών εντεταλμένων νά οέχωντα.: τάς άναγ/ωρίσεις
έξωγάμων τέκνων άρχών», ή όποια νπεγράφη καί ναό τής
'Ελλάδος τήν 14ην Σεπτεμβρίου 1961 εις τήν Ρώμην. με
σκοπόν τήν παροχήν δυνατότητες εις τοός υπηκόους έκαστου
τών όπογραψά/των· ταυ την Κρατών—Μελών νά προβαίνουν
εις άν αγ/ωρίσε: ς έξ αγάμων τέκνων επί τον έδ ape. ς τών λο’κών συμβαλλόμενων Κρατών, ώς -3ά ηδυνα/το νά πράξουν έττ·
τον .εδάφους τον ίδιου αύτών Κράτους.
ΕΒ'.κώτερον:
Διά τοΰ άρθρου 1 τής Συμβάσεως καθορίζεται ή έννο:α
τών εις τήν συμβατιν άπχ/τωμενων όρων «άναγ/ώρισις μετά
σχέσεως τέκνου» καί «ά/αγ/ώριτις άνευ σχέσεως τέκνου».
Διά τον άρθρου '2 τής Σ.μόάτεως ορίζεται ότ: εις τό έδα
φος τών συμίαλλομένων Κρατών τών όποιων ή νομοθεσία
προβλέπει μόνον τήν «ανεν σχέσεως τέκνου» άναγ/ώρισιν, επιτρέπεται όπως ο; υπήκοοι τών λοιπών Κρατών
—Μελών, τών όποιων ή νομοθεσία προβλέπει τήν «μετά σχέσεως τέκνου» άναγνώρισιν, προβαίνουν εις άναγ/ώρισιν χυτής
τής μορφής.

Διά τοϋ άρθρου 7 τής Σνμβάτεως ορίζεται ό χρόνος ενάρξεως τής ισχύος της οι έκαστον τών συμβαλλόμενων Κρατών.
Δ·ά- τον άρθρου 8 ρνβμίζοντα: τά τής έκτάσεως εφαρμογής
τής Συμβάσεως εις τήν επικράτεια/ έκαστου τών Συμβαλλυ
μένων Κρατών.
Διά τοΰ άρθρου 9 παρέχεται ή δυνατότης προσχωρήσεως
εις τήν Σΰμβασιν nx/τός Κράτους—Μέλους τής Διεθνούς
Επιτροπής Προσωπικής Καταττάτεως, καθοριζόμενη; καί
τής πρός τοΰτο διαδικασίας.
Διά τοΰ άρθρου 10 τής Σνμβάτεως παρέχεται ή συν ατό της
αναθεώρησε ως ταΰτης καί καθορίζεται ή σχετική διαδικασία.
Τέλος, διά τον άρθρου 11 καθορίζεται ό χρόνος ί ι αρκείσς
τής Σνμβάτεως, ή δυνατό της άνχ/εώσεως τιωπηρώς τχντη;
καί πρσβλέπονται τά τής καταγγελίας τής υπό τών μετεχόντων τχντης Κρατών.
Εις τή/ κυρωτιν τής προκει.μένης Σνμβάτεως αποβλέπει
τό Οπό κρίσιν σχέδια/ Νόμου, όιά τοϋ άρθρου 1 χύτοΰ. ϊ'ά
ϊέ τοΰ άρθρου 2 τούτου ορίζονται ώς άρμόοιαι άρχαί ενώπιον
τών όποιων θά γίνωνται α! ίηλώτεις έπί τών περιπτώσεων
τών άρθρων 2 καί 3 τής Σνμβάτεως τά κατά τόπους άρτμόιια
ληξιαρχεία ή συμβολαιογράφοι.
'Εν όψει οε τον ότι ή εφαρμογή τής ώς άνω Σνμβάτεως
καί παρ’ ημών θά είναι επωφελής, προάγονσα τάς ϊιεθνείς
σχέτεις τής Χώρας μας, παρχ/.αλοϋμεν όπως ή Βουλή περιβάλη τό υπό κρίτιν —χέϊιον Νόμου :ιά τής ψήφουτης.
’Εν Αθήνα:ς τή 30 Ί'χ/ουαρίου 1978
■

Οί Τπουργοι

Εσωτερικών
ΓΕΡΓΙΟΣ ΡΑΛΛΗΣ

Έτωτεοικών
ΧΡΙΣΤΟΦ. ΣΤΡΑΤΟΣ

Διά τον άρθρου 3 τής Συμβάσεως ορίζεται τό χ/τίστροφον
τον προηγουμένου, βηλ. ότ; εις τό έδαφος τών συμβαλλόμενων
Κρατών τών όποιων ή νομοθεσία προβλέπει μόνον τήν «μετά
σχέσεως τέκνου» άναγνώρισιν, επιτρέπεται όπως οι υπήκοοι
λοιπών συμβαλλομένων Κρατών, τών όποιων ή νομοθεσία προ
βλέπει τήν «άνεν σχέσεως τέκνου» άναγ/ώρισιν, προβαίνουν
καί εις άναγνώρισιν «άνευ σχέσεως τέκνου».

Δικαιοχν/ης .
ΓΕΩΡΓ. ΣΤΑλλΑΤΗΣ

Διά τών άρθρων 4 καί 5 τής Συμβάσεως ορίζεται ότι α’
δηλώσεις έπί τών περιπτώσεων τών προηγουμένων άρθρων
περ: x/αγνωριαεως «μετά» ή «άνευ» τχέτεως τέκνου δέον νά
κατατίθενται εις τον ληξίαρχον ή άλλην άρμοοίαν Υπηρε
σίαν, κατά τό δίκαιον τό ίτχΰον εις τό συμβαλλόμενο*/ Κράτος
εις τό όποιο-; υποβάλλονται, άναφερομένης άπαραιτήτως καί
τής :θχγενειας τον δηλοΰντος. Κεν.υρωμένα αντίγραφα τών
κατ' ακολον-5ίτι τών δηλώσεων πράξεων παρέχονται άτελώς
εις τους «νϊ?αμερομένονς.

Περί κύρωσε ως τής άπό 14 Σεπτεμβρίου 1961 ύπογραφείσης
καί ύπό τής Έλλάϊτς, έν Ρώμη, Διεθνούς Σνμβάτεως
«περί έπεκτάτεως τής άρμοβιότητος τών. έ*/τεταλμένων νά
βέχωνται άναγ/ωρέσεις έξωγάμων τέκνων άρχών».

■ Διά τού άρθρου 6 τής Σνμβάτεως καθορίζονται τά τής
κυρώτεως ταυτης νφ’ έκάστου τών Κρατών—Μελών, ώς καί
τά τής γ;ωστοποιήτεως εις τχϋτα' έκάττης έπικνρώτεως. μερίμνη τής Γενικής Γραμματείας τής Διεθνούς Επιτροπής
Π ροσωπκής Καταττάτεως.

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
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ι.' Άρ-θρΟν πρώτον.

ΚνρονΠπι καί έχει ίτχόν νόμου ή ύπό τής Έλλάϊες, ως
μέλους τής Διεθνούς Επιτροπής Προτωπικής Καταττάτεως,
ΰπαγραφ-είσα έν Ρώμη, τήν 14η·/ Σεπτεμβρίου 1961 Διεθνής
Σύμβτπτις. άφορώτα εις τήν έπέκτχτιν τής αρμοδιότητες τών
εντεταλμένων' νά οέχωντα: τάς άναγ/ωρίσεις έξωγάμων "εκνω>/ άρχών, · τής όποιας τό κείμενο·/ έπεται, έν πρωτοτυπώ
εις τήν Γαλλικήν γλώσσχ/ καί έν μεταφράσει, εις τήν Έλλητ/ική*/.'

