
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

■ Στο σχέδιο νόμου «κύρωση Σύμβασης που καταργεί την
υποχρέωση ιπικύρωσης των αλλοδαπών δημοσίων εγγρά
φων».

Προς 7ΐ] Βουλή ίων Ελλήνων

1. Ταυτόχρονα με τη «Σύμβαση για τις συγκρούσεις νό
μων που αφορούν τον τύπο διατάξεων διαθήκης» υποβάλλεται 
στη Βουλή για κύρωση και μια δεύτερη Σύμβαση που έχει 
καταρτιστεί στο πλαίσιο της Συνδιασκέψεως της Χάγης 
ιδιωτικού διεθνούς δικαίου : «η Σύμβαση της 5 Οκτωβρίου 
Η 1(31 που καταργεί την υποχρέωση επικυρώσεως των αλλο
δαπών δημοσίων εγγράφων». Για τη Συνδιάσκεψη της Χά-

• γης ιδιωτικού διεθνούς δικαίου και το έργο της βλ. την Ειση
γητική Έκθεση του από 1325/1683 σχέδιου νόμου που 
εισάγει προς κύρωση την προιτη από τις ανωτέρω Συμβά-

2. Η σημασία της εισαγομένης για κύρωση Σύμβασης 
θα γίνει πληρέστερα αντιληπτή αν σημειωθεί ότι η χώρα μας 
επικύρωσε πρόσφατα τη Σύμβαση της 7 Ιουνίου 1968 «περί 
καταργήσεως της επικυρώσεως των εγγράφων συνταχθέν 
των υπό των διπλωματικών και προξενικών πρακτόρων» 
(νόμος 844/1978, ΦΕΚ Λ' 1978 σ. 2177) που καταρτίστη
κε στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης. Με την τε-

",λευταία αυτή Σύμβαση απαλλάχθηκαν από την επικύρωση 
' (legalisation) τα έγγραφα που συντάσσονται από διπλω
ματικούς ή προξενικούς πράκτορες καθώς και οι διπλωμα- 

ντικές ή προξενικές επικυρώσεις άλλων εγγράφων. Η υπό 
κύρωση Σύμβαση της Χάγης απαλλάσσει από τη διπλωμα- 

; τική ή προξενική επικύρωση το σύνολο σχεδόν των δημοσίων 
■ εγγράφων πού συντάσσονται στο έδαφος ενός συμβαλλομένου 
κράτους και πρέπει να προσαχθούν στο έδαφος άλλ.ου συμ- 
βαλλομένου κράτους (άρθρο 1). Η χρήση των εγγράφων 
αυτής της κατηγορίας προϋποθέτει την επικύρωση τους που 
συνήθως εκφράζεται σε μακρά σειρά βεβαιώσεων της υπη

ρεσιακής ιεραρχίας του κράτους προελεύσεώς τους. Η Σύμ
βαση καταργεί την επικύρωση και την αντικαθιστά, όπου 
αυτό είναι αναγκαίο, με την επίθεση ή την προσάρτηση 
στο έγγραφο μιας «επισημειώσεως» (apostille) που χορη- 

-γείται από την ειδικά οριζόμενη (άρθρο 3 παράγρ. 1 και 
άρθρο 6) αρχή του Κράτους προελεύσεώς του εγγράφου.

Ο τύπος της επισημείωσης παρέχεται στο παράρτημα 
της Σύμβασης. Αρχή αρμόδια για τη χορήγηση της επιση- 
μείωσης ορίζεται στο άρθρο 2 του σχεδίου νόμου για τα 
διοικητικά και άλλα έγγραφα η .Νομαρχία της περιφέρειας 
στη οποία εδρεύει ο εκδότης του εγγράφου και για δικα
στικά έγγραφα το Πρωτοδικείο στη περιφέρεια του οποίου 
εδρεύει η Αρχή που εξέδωκε το έγγραφο. Πρέπει να τονι
στεί ότι, σύμφωνα με τη Σύμβαση (άρθρο 5 παράγρ. 3), 
η επισημείωση δεν υπόκειται σε κανενός είδους πιστοποίηση 
ή βεβαίωση.

3. Η Σύμβαση δεσμεύει σήμερα 27 κράτη, κυρίως της 
Ευρώπης αλλά και της Αφρικής, της ,Λ σίας και της Αμερι- 
ρικής. Η επικύρωσή της θα απλουστεύσει, σε σχέση αμοι
βαιότητας, την αναγνώριση των ελληνικών δημοσίων εγγρά
φων σε ξένες χώρες και των αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων 
στην Ελλάδα και θα ενισχύσει έτσι τη διεθνή δραστικότητά 
τους. Για το σκοπό αυτό εισηγούμαστε την κύρωση της Σύμ
βασης από τη Βουλή.
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Σχέδιο νόμου «Κύρωση Σύμβασης που καταργεί {την υπο- 
; χρεωση επικύρωσης των αλλοδαπών δημοσίων, εγγράφων».

Άρθρο πρώτο. ;,.... ;
Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει ή παράγραφος 1 

.του άρθρου 28 του Συντάγματος η Σύμβαση που καταργεί 
την υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών δημόσιων εγγρά
φων που υπογράφτηκε στη Χάγη στις 5 Οκτωβρίου 1961, 
της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην Αγγλική και Γαλ
λική γλώσσα και σε μετάφραση στην Ελληνική έχει ως εξής :


