
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στο σχέδιο νόμου «γ·.ά την κύρωση τής Σύμβαση- τών 
'Ενωμένων ’Εθνών γιά τήν εξάλειψη όλων των μορτών 
διακρίσεων κατά τών γυναικών».

ΓΙρός τή Bur/.ij ιών 'Ελλήνων

Μέ τό παρόν σχέδιο νόμου επιδιώκεται ή νομοθετική
κύρωση τη; Σύμβασης 
δ '
0;

.........................ς γιά τήν είάλειΟη ο/.ων των μορφών
διακρίσεων κ: τα τών γυναικών. Ή Σύμβαση αύτή υίν- 
ετήΟηκε άπύ τή Γ.νική Συ έλ,ευοή τών.Ένω; ένων ’Εθνών 
•τις 18 Δεκεμβρίου !9ύ:> καί ύπογράφηκε άπό τή.· Ελλά

δα στις 2 Μαρτίου 11J82, στά Ενωμένα “Εθνη.
Δεν είναι τυχαίο πού ή κύρωση τής πιο πάνω Σύμβα

σης γίνεται σήμερα άπό τή Χώρα μας. Γιατί παράλληλα 
τροποποιείται και ή νομοθεσία μας (Αστικός Κώδικας, 
Εμπορικός Νόμος κλπ) γιά νά υλοποιηθεί ή συνταγμα
τική επιταγή πού καθιερώνει την ισότητα μεταξύ ελλήνων 
και έλληνίδων, δηλ. τήν ισότητα άνδρών καί γυναικών.

Εΐδικώτερα ή Σύμβαση περιλαμβάνει τά έξης :
- Στο -πρώτο άρθρο δίνεται ή ακριβής έννοια τοϋ όρου 

«διακρίσεις κατά τών γυναικών».
Τό άρθρο 2 άναφέρεται στή συμφωνία τών συμβαλλομένων 

κρατών νά καταργήσουν τις διακρίσεις κατά τών γυναικών 
μέ νομοθετικά μέτρα.

Στο άρθρο 3 άναφέρεται ή υποχρέωση τών συμβαλλομένων 
κρατών νά εξασφαλίσουν μέ τήν εσωτερική τους νομοθεσία 
στις γυναίκες τήν άσκηση τών άνθρωπίνων δικαιωμάτων 
καί τών θεμελιωδών ελευθεριών, σέ βάση ισότητας μέ τούς 
άνδρες.

Μέ τό άρθρο 4 διευκρινίζεται ότι τά πρόσκαιρα μέτρα, 
πού τυχόν θά λάβη κάποιο άπό τά συμβαλλόμενα κράτη 
καί πού θά άφοροϋν τήν ίση μεταχείρηση άνδρών καί γυ
ναικών, θά πρέπει νά καταργηθοϋν μόλις επιτευχθεί ό άντι- 
κειμενικός σκοπός γιά τον οποίο καί τά έλαβαν.

Τό άρθρο 5 άναφέρεται στά μέτρα πού πρέπει νά λάβουν 
τά συμβαλλόμενα κράτη, ώστε νά τροποποιηθούν τά πρό
τυπα κοινονικοπολιτισπκής συμπεριφοράς άνδρών καί γυ
ναικών καί νά έςαλειφθοΰν οί προκαταλήψεις περί κατω
τερότητας τής γυναίκας ή άνωτερότητας τοϋ άνδρα, σέ 
όλους τούς κοινωνικούς καί οικογενειακούς τομείς.

Μέ τό άρθρο 6 επιβάλλεται ή υποχρέωση στά συμβαλ
λόμενα κράτη νά καταστείλουν μέ νομοθετικά καί λοιπά 
μέτρα τό εμπόριο τών γυναικών καί τήν εκμετάλλευση τής 
πορνείας γυναικών.

Στά άρθρα 7 καί 8 άναφέρεται ή ύποχρέωση τών συμ
βαλλομένων κρατών νά λάβουν όλα τά άπαραίτητα μέτρα, 
ώστε νά παίρνουν μέρος καί οί γυναίκες στην πολιτική 
καί δημόσια ζωή τής χώρας πού κατοικούν υπό ίσους όρους 
μέ τούς άνδρες καί νά τούς παρέχεται, χωρίς διάκριση λόγω 
φύλου, ή δυνατότητα νά εκπροσωπούν τή χώρα τους σέ 
διεθνή κλίμακα.

Μέ τό άρθρο 9 τά συμβαλλόμενα κράτη συμφωνούν νά 
μήν υπάρχει διάκριση κατά τών γυναικών όσον άφορά τήν 
άπόκτηση, τήν άλλαγή ή τή διατήρηση τής υπηκοότητάς 
τους. Δηλαδή ή γυναίκα δέν θά υποχρεώνεται νά πάρει 
τήν υπηκοότητα τοϋ συζύγου της, σέ περίπτωση πού εκεί
νος είναι άλλοδαπος ή άλλάςει υπηκοότητα.

Τό άρθρο 10 άναφέρεται στήν υποχρέωση τών συμβαλ
λομένων κρατών νά εξασφαλίσουν στις γυναίκες ίσα δι
καιώματα μέ τούς άνδρες όσον άφορά τήν εκπαίδευσή τους, 
τόν επαγγελματικό τους προσανατολισμό, τή χορήγηση 
υποτροφιών κλπ.

Δτο άρθρο 11 άναφέρεται ή υποχρέωση τών συμβαλλο- 
μένων κρατών νά εξασφαλίσουν στις γυναίκες ίσα δικαιώ
ματα μέ τούς άνδρες στόν τομέα τής επαγγελματικής άπα- 
σχολήσεως καί εΐδικώτερα ίδια κριτήρια επιλ.ογής γιά έργα- 
σία. τό δικαίωμα τής ελεύθερης έκλ.ογής τοϋ επαγγέλματος, 
επαγγελματική εκπαίδευση, ίση άμοιβή, δικαίωμα κοι
νοτικής άσφαλίσεως καί παροχής συντάξεως, επιδόματος 
ά/.ργίας, άσθενείας, αναπηρίας ή γήρατος κλπ.

’Επίσης, στο ίδιο άρθρο τής Σύμβασης, περιλαμβάνονται 
καί τ': μέτρα πού πρέπει νά λάβουν τά συν.βαλλόμενα κράτη, 
ώστε νά έξασφκλ'.σθεί ή μή δυσμενής μεταχείρηση τών γυ
ναικών στήν εργεσία τους καί στην έπι.γγε/.ματική τους 
σταδιοδρομία λόγω τοϋ γάμου τους ή τής κυήσεους καί 
τής μητρότητος.

Τό άρθρο 12 άφορά τήν υγειονομική περίθαλψη τών γυ
ναικών, πού πρέπει νά τούς παρέχεται χωρίς διάκριση άπό 
τούς άνδρες.

Τό άρθρο 13 άναφέρεται στά μέτρα πού πρέπει νά λά
βουν τά συμβαλλόμενα κράτη, ώστε νά διασφαλ.ισθεΐ ή 
ίσότης τών γυναικών μέ τούς άνδρες όσον άφορά τή συμ
μετοχή τους στήν κοινωνική ζωή τοϋ τόπου τους καί στις 
οικονομικές διευκολύνσεις πού παρέχονται;

Τό άρθρο 14 άναφέρεται στις γυναίκες τών άγροτικών 
περιοχών καί στά ειδικά προβλήματα πού άντιμετωπίζουν 
λόγω τής διαφορετικής μεταχειρίσεώς τους άπό τούς άνδρες 
όσον άφορά τήν παροχή διευκολύνσεων οικονομικών ■ καί 
έπαγγελ.ματική ς καταρτίσεως.

Στο άρθρο 15 ορίζεται ότι τά συμβαλλόμενα κράτη θά 
άναγνωρίσουν ρητώς τήν ισότητα τών γυναικών μέ τούς 
άνδρες ενώπιον τοϋ νόμου, τήν αυτή δικαιοπρακτική ικα
νότητα, τήν ίδια δυνατότητα διαχειρίσεως τής περιουσίας 
καί τήν έλ.ευθερία εκλογής τοϋ τόπου τής κατοικίας της.

Το άρθρο 16 άναφέρεται στήν εξάλειψη τών διακρίσεων 
κατά τών γυναικών σέ περίπτωση τελέσεως ή Χύσεως τοϋ 
γάμου τους, τήν γέννηση καί τήν άνατροφή τών παιδιών 
τους, το δικαίωμά τους γιά επιτροπεία, κηδεμονία ή υιο
θεσία άνηλίκων, τήν εκλογή τοϋ οικογενειακού επωνύμου 
πού θά φέρουν, τήν κτήση, διαχείριση καί διάθεση τής 
περιουσίας τους κλ.π.

Στο άρθρο 17 τής Σύμβασης προβλ.έπεται ή σύστασή 
Επιτροπής γιά τήν έξάλ.ειψη τών διακρίσεων κατά τών 
γυναικών άπό ειδικούς εμπειρογνώμονες, —ού θά εκλέγονται 
μέ μυστική ψηφοφορία άπό τά κράτη-μέλ.η, γιά τέσσερα 
χρόνια.

Μέ τό άρθρο 18 τά συμβαλλόμενα κράτη άναλαμβάνουν 
τήν ύποχρέωση νά στέ/.νουν στήν προβλ,επόμενη άπό τό 
προηγούμενο άρθρο Επιτροπή εμπειρογνωμόνων, μέσω 
τοϋ Γενικού Γραμματέα τών Ενωμένων ’Εθνών, καί σέ 
τακτά χρονικά διαστήματα, έκθεση πού θά άναφέρουν τά 
νομοθετικά, δικαστικά, διοικητικά καί άλλα μέτρα πού 
έλαβαν γιά τήν θέση σέ εφαρμογή τών διατάξεων τής ύπό 
κύρωσιν Σύμβασης.

Τά άρθρα 19 έως 22 άναφέρονται στόν τρόπο λειτουργίας 
τής Επιτροπής εμπειρογνωμόνων.

Στο άρθρο 23 ορίζεται ρητώς ότι διατάξεις τοϋ έσωτε- 
τερικοϋ δικαίου κάθε μιας άπό τις συμβα/λ,όμενες χώρες ή 
άλλης διεθνούς συμβάσεως, πού άφοροϋν τήν εξίσωση τών 
γυναικών μέ τούς άνδρες καί είναι άκόμη προοδευτικότερες 
άπό τις διατάξεις αυτής τής Σύμβασης, θά έφαρμόζωνται 
οπωσδήποτε γιατί ό έπιδιωκόμενος σκοπός θά επιτυγχά
νεται έτσι καλύτερα.

Μέ τό άρθρο 24 τά συμβαλλόμενα κράτη άναλ,αμβάνουν 
τήν ύποχρέωση νά πάρουν τά κατάλληλ.α μέτρα γιά τήν 
εφαρμογή τών διατάξεων τής Σύμβασης.



Το άρθρο 25 άναφέρεται στην υπογραφή καί επικύρωση 
της Σύμβασης άπό τά κράτη-μέλη, τδ δέ άρθρο 26 στή 
δυνατότητα των εμβαλλόμενων κρατών να υποβάλουν. . 
τρός τον Γενικό Γραμματέα τών Ενωμένων Εθνών αίτηση 
,-ιά την αναθεώρηση διατάξεων τής Σύμβασης.

Τό άρθρο 27 καθορίζει τον χρόνο ένάρξεως τής ισχύος 
ής Σύμβασης για τά συμβαλλόμενα κράτη.

Τέλος, τά άρθρα 28 καί 29 τής Σύμβασης άφοροϋν τις 
Επιφυλάξεις πού μπορούν νά προβάλουν τά συμβαλλόμενα 
Λράτη κατά την υπογραφή ή την επικύρωση τής Σύμβασης.

Αύτά επιδιώκονται μέ την κύρωση της Διεθνούς αυτής 
Σύμβασης πού παρακαλοϋμε νά ψηφισθεϊ άπό τή Βουλή.

’Αθήνα, 20 ’Ιουλίου 1982

Οί Υπουργοί
’Εξωτερικών ’Εσωτερικών

Γ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ II ΟΥΔΟΣ Γ1ΩΡΓ. ΓΕ.ΝΝΗΜΑΤΑΣ

Δικαιοσύνης
Γ.Α. ΜΛΓΚΑΚΗΣ

11


