
ΕϊΣΙΙΓΙΙΤΙΚΠ ΕΚΘΕΣΙΣ
τί τού Σχεδίου Νόμου «περί κυρώσεω>ς~ τοϋ εν Χάγη 

31ην ’Οκτωβρίου 1951 ύπογραφέντος καί τεθέντος 
ισχύ*. την 15ην ’Ιουλίου 1955 Καταστατικού τής Συν- 
σκέύεως τής Χάγης τοΰ Διεθνούς. ’Ιδιωτικού Δικαίου».

Ύρόζ τήν Ε' ’Αναϋεωοτμιχήν Βουλήν τών Ελλήνων
I. Διά τοΰ άρθρου 1 τοΰ Καταστατικού τής Συνδιασκέ- 
j: τής Χάγης τοΰ Διεθνοΰς Ιδιωτικού Δίκαιου καθορι- 
αι ό σκοπός τής Συνδιασκέύεως, οστις συνισταται εις 

; προοδευτικήν ενοποίησιν τών κανόνων τοΰ διεθνοΰς 
·>τικοΰ δικαίου.
Διά τοΰ άρθρου 2 ορίζονται αί προϋποθέσεις καί αί δια- 
ασίαι, ύφ’ άς εν Κράτος δύναται νά καταστή μέλος της 
/διασκέύεως.
Λ'.ά τών άρθρων 3-5 προβλέπεται ή λειτουργία τής Συν- 
σκέύεως, ήτις έςασφαλίζεται υπό τή: 'Ολλανδικής Κρκ- 
ής ’Επιτροπής διά την προώθησ*.’:’ τής κωδικοποιήσεων 

διεθνοΰς ιδιωτικού δικαίου, μέσω τοΰ .Μονίμου Γρα- 
ου τής Συνδιασκέύεως εδρευούσης εν Χάγη.
\ιά τοΰ άρθρου G προβλέπεται ή σύστασις εθνικών όργά- 

είς έκαστον Κράτος - Μέλος πράε διευκόλυνσιν τής 
κοινωνίας μεταςύ τών Μελών τής Συνδιασκέύεως καί 

Μονίμου Γραφείου.
Διά" τοΰ” άρθρου 7~ορίζετάΙ Μρδ’Τνατότης συστάσεοιςώπό 

Συνδιασκέύεως ή ύπό τής Κρατικής ’Επιτροπής Είδι- 
) Έπιτροπών προς έκπόνησιν σχεδίων Συμβάσεων ή 
έτην οίουδήποτε θέματος τοΰ ίδιωτικοΰ διεθνοΰς δικαίου 

αγομένου εις τούς σκοπούς τής Συνδιασκέύεως.
Διά τών άρθρων 8-9 καθορίζονται αί δαπάνα*, λειτουρ- 
ς τοΰ Μονίμου Γραφείου καί τών Ειδικών ’Επιτροπών, 
: κατανομής τούτων μεταςύ τών Κρατών Μελών καί την 
.βολήν τοΰ ετησίου προϋπολογισμού τοΰ Μονίμου Γρα- 
ου καί τών Ειδικών Επιτροπών προς έγκρισιν εις τούς 
πλωματικούς ’Αντιπροσώπους τών Κρατών Μελών εν 
γη υπό τήν προεδρίαν τοΰ 'Υπουργού τών ’Εσωτερικών 
: 'Ολλανδίας.

Διά τοΰ άρθρου 10 ορίζεται ότι αί δαπάνα*, τών τακτικών 
Συνόδων τής Συνδιασκέύεως επιβαρύνουν τήν 'Ολλανδικήν 
Κυβέρνησιν, ένώ αί δαπάνα*, τών εκτάκτων συνόδων τής Συν- 
διασκέύεως κατανέμονται μεταςύ τών Κρατών τών άντιπρο- 
σωπευομένων εις ταύτην.

Διά τών άρθρων 12 - 13 προβλέπεται ή δυνατότης καί ή 
διαδικασία τροποποιήσεως τοΰ Καταστατικού καί ή έκδοσις 
Κανονισμού προς συμπλήρωσιν ώς προς τήν εκτέλεσιν τού
του.

Διά τών άρθρων 14 - 15 καθορίζεται ό τρόπος θέσεως 
έν ισχύ*, τοΰ ύπό κύρωσιν Καταστατικού, ώς καί αί προ υπο
θέσεις διά τήν καταγγελίαν τούτου.

Διά τοΰ ύποβαλλομένου ΰμΐν πρός έγκρισιν Σχεδίου Χό**.ου 
σκοπεϊται ή νομοθετική κύρωσις τοΰ έν Χάγη "ήν 9!.ν 
’Οκτωβρίου 1951 ύπογραφέντος καί τεθέντος εν ΐτχύι .η ■ 
15ην ’Ιουλίου 1955 «Καταστατικού τής Συνδιασκέύεως τής 
Χάγης τοΰ Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου» υπέρ ή ’Ελλάς 
άπεδέχθη διά δηλώσεώς της αποδεκτής γενομέ.ης ύπό τής 
πρώτης Συνόδου τοΰ Συμβουλίου τών Διπλό;ματών τήν 
26 Λύγούστου 1955.

Έν ΆΟήναις τή 29 ’Ιανουάριου 1975 

Ό Ύπουογόε ΈΙωτεεικών
ΔΙΙΜ.' ΜΠΙΤΣΙΟΣ _

ΣΧΕΔΙΟΧ ΝΟΜΟΥ

«Περί κυρώσεως τοΰ άπό 31 ’Οκτωβρίου 1951 Καταστα
τικού τής Συνδιασκέύεως τής Χάγης τοΰ ’Ιδιωτικού
Διεθνούς Δικαίου».

“Λρθρον πρώτον.

Κυροΰται καί έχει ΐσχύν νόμου τό άπό 31 ’Οκτωβρίου 
1951 Καταστατικόν τής Συνδιασκέύεως τής Χάγης τοΰ 
’Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου ούτινος τό κείμενον έπεται 
έν πρωτοτύπου εις τήν γαλλικήν γλώσσαν καί εν μεταφράσει 
εις τήν ελληνικήν :


