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Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΣΙΖ΄, 21 Σεπτεµβρίου 2011,
Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία
ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Κύρωση της Σύµβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρµοστέο δίκαιο, την αναγνώριση, την εκτέλεση και τη
συνεργασία ως προς τη γονική ευθύνη και τα µέτρα προστασίας των παιδιών

Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28
παρ. 1 του Συντάγµατος, η Σύµβαση για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρµοστέο δίκαιο, την αναγνώριση, την εκτέλεση και τη συνεργασία ως προς τη γονική ευθύνη και τα
µέτρα προστασίας των παιδιών, που υπογράφηκε στη Χάγη στις 19 Οκτωβρίου 1996, το κείµενο της οποίας στην
αγγλική, γαλλική γλώσσα και σε µετάφραση στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής:
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Άρθρο δεύτερο
1. Ως Κεντρική Αρχή, κατ’ άρθρο 29 της Σύµβασης, επιφορτισµένη µε τα καθήκοντα που επιβάλλονται από τη
Σύµβαση στις Αρχές αυτές, ορίζεται το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.
2. Ως Αρχές, κατ’ άρθρο 40 παράγραφος 3 της Σύµβασης, ορίζονται οι Γραµµατείες των Δικαστηρίων που έχουν λάβει τα σχετικά µέτρα προστασίας.

Αρχών για τη λήψη µέτρων προστασίας της ακίνητης περιουσίας του παιδιού, που βρίσκεται στο έδαφός της, καθώς και του δικαιώµατος να µην αναγνωρίσει γονική ευθύνη ή µέτρο ασυµβίβαστο µε µέτρο που ελήφθη από τις
δικές της Αρχές, συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων που
ελήφθησαν κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων, καθώς και της εκούσιας δικαιοδοσίας, αναφορικά
µε την ακίνητη περιουσία του παιδιού.
Άρθρο τέταρτο

Άρθρο τρίτο
Επιφύλαξη
Σε εφαρµογή του άρθρου 55 της Σύµβασης, η Ελλάδα
επιφυλάσσεται για τη διεθνή δικαιοδοσία των δικών της

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και της Συµβάσεως
που κυρώνεται, από την πλήρωση των προϋποθέσεων
του άρθρου 61 αυτής.
Αθήνα,
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