
Έπ'ι τοϋ σχεδίου Νόμου «περί κυρώσεως της έν Λονδίνω τήν 
7ην ’Ιουνίου 1968 ύπογραφείσης Ευρωπαϊκής Συμβά- 
σεως «περί καταργήσεως της έπικυρώσεως των υπό διπλω
ματικών ή Προξενικών Πρακτόρων συνταχθέντων εγ
γράφων.»

Προς ζην Βουλήν ζών 'Ελλήνων

Διά τοϋ ύποβαλλομένου προς ψήφισιν σχεδίου Νόμου, 
σκοπεϊται ή νομοθετική κύρωσις της έν Λονδίνω την 7ην 
’Ιουνίου 1968 ύπογραφείσςς Ευρωπαϊκής Συμβάσεως «περί 
καταργήσεως τής έπικυρώσεως τών υπό τών διπλωματικών 
ή Προξενικών Πρακτόρων συνταχθέντων έγγραφων.»

'Η Σύμβασις αΰτη, ήτις ύπεγράφη ύπό τής χώρας μας, 
τοϋ Λουξεμβούργου καί τής Μάλτας καί έκυρώθη μέχρι 
στιγμής ύπό τής Αύστρίας, τής Κύπρου, τής Γαλλίας, τής 
'Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας τής Γερμανίας, τής ’Ιταλίας, 
τής 'Ολλανδίας, τής Σουηδίας, τής 'Ελβετίας καί τοϋ 'Ηνω
μένου Βασιλείου μελών τοϋ Συμβουλίου τής Ευρώπης καί 
ύπό τοϋ Λιχτενστάιν μη μέλους τοϋ Συμβουλίου, έτέθη διε
θνώς έν ίσχύι την 14ην Λύγούστου 1970.

Σκοπός τής κυρουμένης Συμβάσεως είναι ή ένίσχυσις τών 
δεσμών μεταξύ τών Κρατών-μελών διά τής παροχής τής 
δυνατότητος χρησιμοποιήσεως τών ξένων έγγράφων κατά 
τόν αυτόν τρόπον ώς τά έγγραφα τά προερχόμενα έκ τών 
εθνικών ’Αρχών, καταργουμένης τής ύποχρεώσεως έπικυ
ρώσεως αύτών. 'Η ύπό κύρωσιν Σύμβασις σύγκειται έξ ενός 
προοιμίου καί (10) άρθρων.

Τό άρθρον (1) άναφέοεται εις την ύπό τής Συμβάσεως 
άποδιδομένην εις τήν έπικύρωσιν έννοιαν, τό άρθρον (2 ) 
εις τά έγγραφα έπί τών οποίων θά έφαρμόζεται ή Σύμβα- 
σις. Τό άρθρον (3) άναφέοεται εις τήν ύποχοέωσιν τής άπαλ- 
λαγής τής έπικυρώσεως τών έγγράφων ύπό τών Συμβαλλο- 
μένων Μερών, τό άρθρον (4) εις τήν ύποχρέωσίν των δπως 
λάβουν τά άναγκαΐα μέτρα προς άποφυγήν ύπό τών ’Αρχών 
των τής έπικυρώσεως εις τάς περιπτώσεις δΓ άς ή ύπό κύ- 
ρωσιν Σύμβασις προβλέπει τήν κατάργησίν της. Τό άρθρον 
(5) προβλέπει ότι ή ύπό κύρωσιν Σύμβασις θά ύπερισχύη εις 
τάς σχέσεις μεταξύ τών Συμβαλλομένων Μερών, τών δια
τάξεων τών Συμβάσεων ή τών Συμφωνιών, αίτινες ύποβάλ- 
λουν ή θά ύποβάλλουν εις έπικύρωσιν τό γνήσιον τής ύπο- 
γραφής τών διπλωματικών ή IIροξενικών Πρακτόρων, τήν

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ ιδιότητα ύπό τήν οποίαν ό ύπογράφων τό έγγραφον ένήργησε 
καί συντρεχούσης τής περιπτώσεως, τήν άναγνώρισιν τής 
σφραγϊδος ή τοϋ χαρτοσήμου, άτινα φέρει τό τοιοϋτον έγ
γραφον.

Τά άρθρα (6), (7) καί (8) άναφέρονται εις τήν ύπογρα- 
φήν, θέσιν έν ίσχύι καί εις τόν τόπον έφαρμογής τής Συμ
βάσεως.

Τό άρθρον (9) προβλέπει τήν άνευ χρονικού περιορισμού 
παραμονήν έν ίσχύι τής ύπό κύρωσιν Συμβάσεως καί τέ
λος τό άρθρον (10) τάς ύπό τάς διατάξεις τής Συμβάσεως 
πηγαζούσας υποχρεώσεις τοϋ Γενικού Γραμματέως τοϋ 
Συμβουλίου τής Ευρώπης. ’Επειδή σκοπός τοϋ Συμβουλίου 
τής Ευρώπης είναι ή πραγματοποίησις στενωτέρας ένότη- 
τος μεταςυ των μελών του καί έπειδή θεωροϋμεν γενικώ- 
τερον χρήσιμον καί σκόπιμον τήν έπικύρωσιν ύπό τής χώ
ρας μας τής έν λόγω Ευρωπαϊκής Συμβάσεως, εΐσηγούμεθα 
όπως αΰτη κυρωΟή ύπό τοϋ Κοινοβουλίου.
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ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ

Περί κυρώσεως τής έν Λονδίνω τήν 7ην ’Ιουνίου 1968 ύπο- 
γραφείσης Εύρωπαϊκής Συμβάσεως «περί καταργήσεως 
τής έπικυρώσεως τών έγγράφων συνταχθέντων ύπό τών 
διπλωματικών ή Προξενικών Πρακτόρων».

. "Αρθρον πρώτον.
Κυροϋται καί έχει ίσχύν Νόμου ή έν Λονδίνω τήν 7ην 

’Ιουνίου 1968 ύπογραφεϊσα Ευρωπαϊκή Σύμβασις «περί κα
ταργήσεως τής έπικυρώσεως τών έγγράφων σννταχθέντων 
ύπό τών διπλωματικών ή Προξενικών Πρακτόρων», τής 
όποιας τό κείμενον έν πρωτοτύπω εις τήν Γαλλικήν γλώσσαν 
καί έν μεταφράσει εις τήν 'Ελληνικήν έχει ώς έπεται :


