
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΜΕΣΙΣ

Επι τοϋ Σχεδίου Νόμου περί «προσχωρήσεως καί κυρώ- 
σεως τής Συμβάσεως τεΞρΙ Νομικής Κχταστάσεως των Άπα
τσίδων». ψηφισθείσης τήν 28ην Σεπτεμβρίου 1954 καί τε- 
θείσης εν ΐσχύϊ τήν 6ην ’Ιουνίου A96U.

Πρύζ ΐήν'Βον/.ηΙ· Tr-il· Ε/.λ>)>·(’>>■

Ή σύμβασις ή υπό τήν αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών 
ύπογραφεϊσχ περί τοϋ Νομικού Καθεστώτος τών άνιθχγε- 
νών άποβλέπει εις τήν άνχγνώρισιν ώρισμένων δικαιωμάτων 
καί εις τήν καλλιτέρευσιν τής θέσεως τών άπχτρδιών έπί 
τή βάσει τής κατ’ άρχήν εξομοιώσεως τούτων πρός τούς 
άλλ.οδαπούς συμφώνως πρός τάς άρχας τοϋ ΟΗΕ καθ’ άς 
οι άνθρωποι, άνευ διακρίσεως, δέον νά απολαύουν τών δι
καιωμάτων τοϋ ανθρώπου καί τών θεμελειωδών ελευθεριών.

Ή σύμβασις αύτη εις τό πρώτον κεφά/.αιον καί ύπό τόν 
τίτλον Γενικαί Διατάξεις προβλέπει τάς περιπτώσεις εις 
άς θά έφαρμόζηται ή μην τήν “σην τουλάχιστον πρός τούς 
ημεδαπούς θρησκευτική μεταχείρισιν τών άπατείδών. τήν 
απαλλαγήν τούτων έκ τής νομοθετικής άμοιβαιότητος. 
καθώς καί τήν περίπτωσιν τών ναυτικών άνιθαγενών.

Εις τό δεύτερον κεφάλαιο·/ καί ύπό τόν τίτλον Νομική 
Κατάστασις, γίνεται πρόβλεψις διά τό εφαρμοστέο·/ έπί τής 
προσωπικής καταστάσεως τών άπατε ίδών δίκαιον καί καθ
ορίζει ώς εφαρμοστέο·/ τοιοϋτον τό τής “κατοικίας καί έν 
ελλείψει κατοικίας τό δίκαιον τής διαμονής. Τοϋτο άποδίδει 
τό ΐσχϋον παρ’ ήμϊν δίκαιον. ’Επίσης παρέχεται εις τόν 
άνιθαγενή εύνοϊκή μεταχείρισις, άν όχι περισσότερον ευνοϊκή 
πάντως ϊση πρός τούς άλλοδαπούς ώς πρός τήν κινητήν ή 
άκίνητον περιουσίαν του. τήν πνευματικήν καί βιομηχανι
κήν ιδιοκτησίαν, τό δικαίωμα τοϋ συνεταιρίζεσθαι, τό δι
καίωμα παραστάσεως ενώπιον δικαστηρίων.

Εις τό τρίτον κεφάλαιο·/ καί ύπό τόν τίτλον επικερδείς 
έργασίαι, παρέχεται εις τόν άπάτριδα κανοντκώς διαμέ- 
νοντα εις τό έδαφος ενός τών συμβαλλόμενων κρατών, 
μεταχείρισις όσον τό δυνατόν πλέον ευνοϊκή, έν πάση δέ 
περιπτώσει, μεταχείρισις ούχί όλιγώτερον ευνοϊκή τής παρε- 
χομένης, ύπό τάς αύτάς συνθήκας, εις τούς άλλοδαπούς ώς 
πρός τήν άσκησιν ελευθερίων επαγγελμάτων καθώς καί άμι
σθων τοιούτων. - .

Τά αύτά λεκτέα καί εις τό τέταρτον κεφάλαιον, ύπό τόν 
τίτλον Κοινωνικά Πλεονεκτήματα, ώς πρός τήν διανομήν 
άγαθών διά δελτίων, ώς πρός τήν Στέγασιν, Δημ. Έκπαί- 
δευσιν, Κρατικήν Περίθχλψιν, ’Εργατικήν Νομοθεσίαν καί 
Κοινωνικήν Άσφάλισιν.

Εις τό πέμπτο·/ κεφάλ.αιον, λαμβάνεται μέριμνα καί παρ
έχονται εις τούς άπάτριδαε ώρισμέναι διευκολύνσεις διοι
κητικής φύσεως.

Ούτως, οσάκις ή ένάσκησις δικαιώματος τίνος, ύπό τοϋ 
άπάτριδος χρήζη κανονικώς τής βοήθειας άλλοδαπών άρ- 
χών εις άς ούτος δέ·/ δύναται νά προσφύγη, τά συμβαλλόμενα 
κράτη έπί τοϋ έδάφους τών όποιων ούτος διαμένει, θά 
έπιμεληθοϋν ώστε ή βοήθεια χύτη νά τώ παρασχεθή ύπό 
τών ιδίων αύτών υπηρεσιών.

Παρέχεται επίσης πλήρης έλευθερία έλευθέρας κυκλ.οφο- 
ρίας εις τούς άπάτριδας εις τούς κανονικώς διαμέ/οντχς 
εις τό έδαφος ενός έκάστου τών σ/μβαλλομένων κρατών, 
καθώς επίσης καί ή δυνατότης έκδόσεως ύπό τών αυτών 
κρατών ταυτότητος καί τχξειδιωτικών εγγράφων έπ’ όνό- 
ματι τών άνιθαγενών έκτος βεβαίως άν ύφίσταντχι λόγοι 
δημ. τάξεως ή έθν. άσφαλείας έπιβά/λ.οντες τό άντίθετον.

Προβλέπεται έπίσης ΐσότης κατανομής φορολογικών βα
ρών καθώς καί δυνατότης άπελάσεως τών άνιθαγενών διά 
λόγους δημ. τάξεως ή έθν. άσφαλείας καί έφ’ όσον τηρηθή 
ή ύπό τοϋ νόμου προβλεπομένη έν προκειμένω διαδικασία.

Τά συμβαλλόμενα κράτη θά διευκολύνουν, όσον είναι δυ
νατόν, τήν άφομοίωσιν καί πολιτογράφησιν τών άπχτρίδων 
τών κανονικώς έγκατεστημέ/ων εις τήν χώραν, πάσα δέ 
διαφορά μεταξύ τών μερών τής παρούσης συμβάσεως, σχε

τική προς την ερμηνείαν της ή την εφαρμογήν-της, ή τις 
δέν θα καταστή δυνατόν νά ρυθμισθή άλλως, θά υποβάλλεται 
εις τό-Διεθνές-Δικαστήριο·/ τή αιτήσει ενός τών μερών τήφ 

"διαφοράς."
Εις τό τελευταίο·/ κεφάλαιο·/ τής παρούσης συμβάσεως 

καί ύπό τόν τίτλον Τελικά*. Ρήτρα·, ρυθμίζονται διάφορα 
θέματα μεταξύ τών τελικών ρητρών, ιδιαιτέρως ένόιχφέ- 
ρουσχ είναι ή άφορώσχ εις τήν λύσιν τών διαφορών αίτινες 
προκύπτουν έκ τής έφχρμογής ή ερμηνείας τής παρούσης 
συμβάσεως διαδικαστικής περισσότερον φύσεως μεταξύ 
τών οποίων καί ή καταγγελία καί ή άνχθεώρησις τής παρού
σης συμβάσεως.

Ώς τονίζεται καί εις τήν άρχήν τής παρούσης αίτιολογι- 
κής έκθέσεως, ή έν λόγω σύμβασις περί νομικής καταστά
σεως τών άπχτρίδων σκοπεί εις τήν κατ’ άρ/ήν έξομοίωσιν 
τούτων πρός τούς αλλοδαπούς.

’Εκ τοϋ όλου δέ πνεύματος τής ελληνικής έν προκειμένω 
νομοθεσίας (βλ. έπί παραδείγματι άρθρο·/ 26 δίς τοϋ Κώ- 
δικος. 'Ελληνικής Ιθαγένειας Λ.Χ. 4SI,68 τό όποιον ορί
ζει : όπου έν τή κείμενη νομοθεσία περί Ελληνικής ’Ιθα
γένειας γίνεται χρήσις τοϋ όρου «αλλοδαπός» ή άλλοδαπή 
νοείται, έφ’ όσον δέν προκύπτει άλλον τι καί ό ούδεμίαν έχων 

"ιθαγένειαν) συνάγεται ότι ή παρούσα σύμβασις δέν έρχε
ται εις άντίθεσιν πρός χύτην. Τα αύτά λεκτέα καί ώς πρός 
τό άρθρο·/ 4 τοϋ Άστ. Κούδικος.

----- Έπιπροσθέτως... τονίζεται, έν αύτή_ρητώς ότι ώρισμένχ
αύτής άρθρα δέν θά τυγχάνουν εφαρμογής έάν τοϋτο έπι- 
βάλλουν λόγοι δημ. τάξεους ή έθν. άσφαλείας, παρεχομέ- 
νης ούτω δυνατότητας εις τάς αρμόδιας ελληνικές Άρχάς 
όπως άποφεύγουν δυσμενείς δι’ ημάς περιπτώσεις. Σχετι- 
κώς άναφέρεται καί ή σύμφωνος έν προκειμένω γνώμη τών 
Υπουργείων Εσωτερικών. Δημοσίας Τάξεως, Δικαιο
σύνης, Εθνικής Παιδείας.

’Από άπόψεως οικονομικών έπιβαρύνσεων δέον όπως λεχθή 
ότι τό 'Τπουργεϊον Οικονομικών, τοΰ όποιου ή σύμφωνος 
γνώμη έζητήθη έν προκειμένω, φρονεί ότι ή έπικύρωσις 
τής έν λόγω συμβάσεως ύπό τής χώρας μας ούδεμίαν συνεπά
γεται διεθνή δέσμευσιν ήμών πρός παροχήν φορολογικών 
καί δασμολογικών άπαλλαγών, μή προκυπτούσης είδικώ- 
τερον τοιαύτης δεσμεύσεως έκ τοϋ άρθρου 30 αύτής, άπό 
πλευράς δέ φορολογικής μεταχειρίσεως τών άνιθαγενών 
(άρθρο·/ 29) ούδεμία γίνεται ύπό τοϋ Έλληνικοϋ Νόμου 
διάκρισις μεταξύ ήμεδαπών καί αλλοδαπών, φυσικών προ
σώπων διά τήν επιβολήν τοϋ φόρου εισοδήματος, ίσχυούσης 
παρ’ ήμϊν τής άρχής περί χωρικότητος ή έδαφικότητος 
τοϋ φόρου.

Έν Άθήναις τή 16 Μαίου 1975 

Οί Υπουργοί 

’ Εσωτερικών *

ΚΩΝ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΤΑΟΣ

Έξωτεεικών
ΔΗΜ. ΜΠΙΤΣΙΟΣ

Δηοι. Τάξεως 
ΣΟΛΩΝ ΓΚΙΚΑΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ

Περί κυρώσεως τής έ/ Νέα Ύόρκη τήν 2S Σεπτεμβρίου 
1954 ύπογρχφείσης Διεθνοϋς Συμβάσεως καί τοϋ συνο
δεύοντας ταύτην παραρτήματος περί τοϋ καθεστώτος τών 

άπατρίδων.

ΆρΟρον Πρώτον.

Κυροϋται καί έχει ίσχύν νόμου ή έν Νέα Ύόρκη καί ύπό 
τήν αιγίδα τοϋ ’Οργανισμού ’Ηνωμένων ’Εθνών τήν 2S 
Σεπτεμβρίου 1954 ύπογραφεϊσα Διεθνής Σύμβασις καί τού 
συνοδεύοντας ταύτην παραρτήματος, περί τοϋ καθεστώτος 
τών Άπατρίδων, ών τά κείμενα έν πρωτοτυπώ εις τήν 
Γαλλικήν γλώσσαν καί έν μεταφράσει εις τήν Ελληνικήν 
έχουν ώς έπεται :


