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ΕΚΘΕΣΙΣ

Έπί του Σχεδίου Νόμου «περί κυρώσεως της άπό 12
Σε—τεμβρίου 1974 ύπογραφείσης ύπό της Ελλάδος είς
Παρισίους Διεθνούς Συμβάσεως «περί καθιερώσεως διεθνοϋς οικογενειακούς βιβλ.ιαριου».
Προς ιήν Βον'/.ην τών 'Ελλήνων
Διά τοϋ ύπό κρίσιν Σχεδίου σκοπεΐται ή νομοθετική κύρωσις της Διεθνούς Συμβάσεως «περί καθιερώσεως διεθ
νούς οικογενειακού βιβλιαρίου», ή οποία κατηρτίσΟη ύπό
της Διεθνούς Επιτροπής Προσωπικής Καταστάσεως, ύπεγράφη δέ καί ύπό τής Ελλάδος τήν 12ην Σεπτεμβρίου
1974. είς Παρισίους.
Ή διά τής έπικυρώσεως τής ώς ά-,ω διεθνούς συμβάσεως
σκοπουμένη εισαγωγή παρ’ ήμϊν τοϋ Οεσμοϋ τοϋ διεθνούς
οικογενειακού βιβλιαρίου είναι ιδιαιτέρως άναγκαία. εν
οψει τοϋ μεγάλου άριθμοΰ Ελλήνων οί όποιοι εργάζονται
ή σπουδάζουν είς τό εξωτερικόν καί ίυί.ι είς τάς Χώρας αί
όποϊαι είναι μέλη τής Διεθνοϋς Επιτροπής Προσωπικής
Καταστάσεως. Ούτοι, εφοδιαζόμενοι διά τοϋ κατά τήν
σύμβχσιν ταύτην διεθνοϋς οικογενειακού βιβλιαρίου, κατανοητοϋ, ώς έκ τοϋ τρόπου διαμορφώσεώς του, είς πλείστας
Χώρας, θά διευκολύνωνται τά μέγιστα είς τήν άπόδειξιν
τής προσωπικής καταστχσεώς των.
Σημειοϋμεν ότι ή Ελλάς, κατά τό ύπό τοϋ άρθρου 17
τής συμβάσεως παρεχόμενου δικαίωμα, προτίθεται νά κάμη
χρήσιν των έν έδαφ. αή γ' καί δ' τοϋ άρθρου τούτου προβλεπομένλ ν επιφυλάξεων.
Είδινώτερον : 1) Τής ύπό στοιχ. α' έπιφυλάξεως περί
χορηγήσεως τοϋ διεθνοϋς' οικογενειακού βιβλιαρίου μόνον
είς τήν περίπτωσιν κατά τήν όποιαν θά ζητήσουν τοϋτο οί
ενδιαφερόμενοι καί ύπό τάς είς τό εν λόγω άρθρον 17,
ύπό στοιχ. α', διατυπουμένας προϋποθέσεις.
2) Τής ύπό τοϋ έδαφ. γ' τοϋ άρθρου 17 προβλεπομένης
έπιφυλάξεως περί σταδιακής εφαρμογής τής ύπό κύρωσιν
συμβάσεως, ύπό τήν έννοιαν ότι ή σύμβασις θά άρχίση νά
εφαρμόζεται αμέσως ύπό των ειδικών έμμισθων ληξιαρ
χείων, μετά παρέλευσιν έτους ύπό των ληξιαρχείων απάντων
των δήμων, ώς καί των ληξιαρχείων των κοινοτήτων τής περι
φέρειας τής τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης καί μετά έν
περαιτέρω έτος ύπό των λοιπών ληξιαρχείων, καί
3) Τής ύπό στοιχ. δ' έπιφυλάξεως, ύπό τήν έννοιαν τής
μή αναγραφής θετών τέκνων έχόντων υιοθετηθεί ύφ’ ενός
μόνον προσώπου.
Τέλος, όσον άφορά είδικώτερον είς τό περιεχόμενον καί
τούς ύπό τής συμβάσεως έπιδιωκωμένους σκοπούς, έκθέτομεν τά άκόλουθα, περιλαμβανόμενα είς ειδικήν πρός τοϋτο
έκθεσιν τής Διεθνοϋς ’Επιτροπής Προσωπικής Καταστά
σεως :
Α.

Γ ενικά

Ή θέσπισις διεθνοϋς οικογενειακού βιβλιαρίου έχει
τριπλοϋν σκοπόν : Εφοδιασμένα διά τοϋ διεθνοϋς οικο
γενειακού βιβλιαρίου τά πρόσωπα θά δύνανται, είς οίανδήποτε συμβαλλομένην χώραν, νά καταγράψουν είς αύτά τά
άφορώντα είς τάς οικογένειας αυτών ληξιαρχικά γεγονότα.
Οϋτω τό οικογενειακόν αυτών βιβλιάριο·/ θά είναι πάντοτε
ένημερωμέ/ον παρ’ άλας τάς αλληλοδιαδόχους μετακινή
σεις αυτών.
Τό διεθνές οικογενειακόν βιβλιάριο·/ θά έπιτρέπη κατά
δεύτερον λόγον είς τάς άρχάς τών φιλοξενουσών χωρών νά
γνωρίσουν τήν ακριβή καί πλήρη ταυτότητα τών προσώπων
τά όποια έρχονται νά έγκατασταθοϋν είς τάς έν λόγω χώ
ρας. Σχεδιασθέν βάσει ενός έ/ιαίου προτύπου καί συντεταγμέ/ον είς περισσοτέρας γλώσσας, τό διεθνές οικογε
νειακόν βιβλιάριου θά είναι τό φυσικόν συμπλήρωμα τών
είς χεϊρας τών έν λόγω προσώπων έγγράφων ταυτότητας.
Θά είναι ώς έκ τούτου δυνατόν νά έπαληθεύσουν τάς ακρι
βείς ιδιότητας τών προαναφερθέντο/ν προσώπων καί νά
συμπληρώνουν, τυχούσης περιστάσεως, τά ληξιαρχικά δε

δομένα τά όποια αφορούν ίδια είς τον σκοπόν νά γνωρί
σουν τήν ακριβή σύ/θεσιν τής οικογένειας αύτών.
Τό διεθνές οικογενειακόν βιβλιάριο·/ θά εχη ένα τρίτον
σκοπόν, ούχί όλιγώτερον σημαντικόν. Αριθμός χωρών μελών
τής Διεθνούς ίοπιτροπής Προσωπικής Καταστάσεως (Δ.
Ε.Π.Κ.), καθώς καί μέγας αριθμός ετέρων χωρών ή αγνοούν
πλήρως τό σίσττν.α τοϋ οικογενειακού βιβλιαρίου ή δέν
προσδίδουν νομικήν σημασίαν είς τό έν λόγω έγγραφον.
Ή θέσπισις τοϋ διεθνοϋς οικογενειακού βιβλιαρίου θά
ε-'-ήρέψη είς άπάσας τά; εν λόγω χώρας νά εισαγάγουν είς
τό έδαφος αύτών. μέσω τής παρούσης συμβάσεως, έν οικο
γενειακόν βιβλιάρι.ν, έχον σημασίαν όχι μόνον διεθνή αλλά
καί έθνικήν.
"Οσον αφορά τή > πρακτικήν πραγματοποίησιν τοϋ διεθ
νοϋς οίκογενε', κοϋ βιβλιαρίου, ή Δ.Ε.Π.Κ. ένεπνεύσθη
ώκ τής .ύπ’ αύ.ής συνταχΟείσης πρώτης συμβάσεως, ήτοι
τής συμβάσεως ή όποια όπεγράφη έν Παρισίοις τήν 27ην
Σεπτεμβρίου 15ΐ> καί άφορά είς τήν έκδοσιν άποσπασμάτων ληξιαρχικών πράξεων προοριζομέ/ων διά τό εξωτερικόν.
Κατά τό παράδειγμα τής έν λόγω συμβάσεως. ή όποια
προβλέπει ενιαίους πολυγλώσσους τύπους ληξιαρχικών
πράξεων αί όποια: πιστοποιούν τήν γέννησιν, τόν γάμον
καί τον θάνατον, ή Δ.Ε.Π.Κ. έπεξειργάσθη πρότυπον οικο
γενειακού^ βιβλιαρίου διαστάσεων 12 ΧΊ2~ εκατοστών,
άπαρτιζομένου έξ ένός πολυγλώσσου τύπου πράξεως γάμου
καί ώρισμένου αριθμού πολυγλώσσων τύπων πράξεων γεννήσεως, δυναμένων νά χρησιμοποιηθούν αδιακρίτως ύπό
τών ληςιαρχων πασών των διά τής παρούσης συμβάσεως
συνδεομένων χωρών. Επειδή, έπί πλέον, αί πλεϊσται χώραι
αί όποϊαι γνωρίζουν ήδη τό οικογενειακόν βιβλιάριον χρη
σιμοποιούν τοϋτο διά νά δώσουν, παραλλήλως πρός τά
αποσπάσματα τών κατά κυριολεξίαν λ.ηξιαρχικών πρά
ξεων, ώρ'.σμέ/ας άλ.λας πληροφορίας άναφορικώς πρός τά
πρόσωπα τά όποια αφορούν, τό ύπόδειγμα τοϋ βιβλιαρίου προ
βλέπει, έπίσης, ειδικούς χώρους είς τούς όποιους δύνανται
νά έμφαίνωνται αί έν λόγω πλ,ηροφορίαι.
Β.

Σχόλ.ια έπί τών άρθρων.
"Αρθρο·/ 1.

Τό έν λόγω άρθρο·/ καθιεροΐ τήν διττήν αρχήν, συμφώνως
πρός τήν οποίαν τά ύπογράψαντα ή προσχο/ρήσαντα Κράτη
ύποχρεοϋνται οχι μόνον είς τήν έκδοσιν διεθνούς οικογενεια
κού βιβλιαρίου είς τούς συζευγνυομέ/ους είς τό έοασος
αύτών, είτε ούτοι είναι ή οχι ύπήκοοι χώρας συνδεομέ/ης
διά τής παρούσης συμβάσεως, άλλ’ έπίσης είς τήν μή χορήγησιν ετέρου. Ή Δ.Ε.Π.Κ. υιοθέτησε τήν έν λόγω βασικήν
λ.ύσιν, ίνα συμβάλη είς τήν ένοποίησιν τών λ.ηξιαρχικών
πράξεων τών διαφόρων χωρών μελών.
’Επειδή, ούχ ήττον, ή Δ.Ε.Π.Κ. διεπίστωσεν ότι είς
ώρισμένας χώρας κανών τοιαύτης αύστηρότητος είναι δυ
νατόν νά σταθή έμπόδιον είς τήν εισαγωγήν τού διεθνούς
οικογενειακού βιβλιαρίου, προέβλ.εψεν έν τώ άρθρω 17
τής συμβάσεως τήν δυνατότητα έπιφυλάξεων, συμφώνως
προς τάς οποίας συμβαλ.λ.όμε·/όν τι Κράτος δύναται νά δηλ.ώση
ότι τό διεθνές οικογενειακόν βιβλιάριο·/ δέν θέλει έκδοθή
είμή τη αιτήσει τών ένδιαφερομένων, λ,αμβανομένου πάντως,
ύπ’ όψιν, ότι οί λ.ηξίαρχοι θά όφείλ.ουν νά έφιστοϋν τήν προ
σοχήν αύτών έπί τής χρησιμότητος τοϋ διεθνούς οικογε
νειακού βιβλιαρίου.
Δέον όπο/ς τονισΟή ότι ό όρος «λ.ηξίαρχος» ό όποιος έμφαίνεται είς τήν πρώτη·/ παράγραφον περιλαμβάνει όχι
μόνον τούς λ.ηξιάρχους έν στενή έννοια τών διά τής παρού
σης συμβάσεως συνδεομένων διαφόρων Κρατών, αλλά
καί έτερα αρμόδια πρόσο/πα, συμφώνως πρός τούς έθνικούς
νόμους, ώς οί πρόξενοι, οί πλοίαρχοι καί, τυχούσης περιστάσεως, οί ιερείς. Ό όρος «λ.ηξίαρχος» δέον επομένως
νά ερμηνεύεται ύπό τήν εύρείαν έννοιαν αυτού καί νά περιλαμβάνη άπάσας τάς άρχάς, αί όποϊαι είς τάς διαφόρους
χώρας έχουν άρμοδιότητα νά συντάσσουν τάς ληξιαρχικάς
πράξεις καί αί όποϊαι δέον νά άναφέρωνται είς τό βιβλ.ιάρτον.

II
*Η έκδοσις τοϋ διεθνούς οικογενειακού βιβλιαρίου δεν
Θά λαμβάνη πάντοτε χώραν άκριβώς κατά την στιγμήν τής
τελέσεως τοϋ γάμου. Πράγματι, εις ώρισμένας χώρας,
ένθα ό γάμος τελείται υπό ίερέως, ό ληζίαρχος καταχωρίζει
τον έν λόγω γάμον μόνον μετά τινας ημέρας. Αΰτη θά είναι
ή στιγμή καθ’ ήν θά έκδώση ό ληςίαρχος τό διεθνές οικο
γενειακόν βιβλιάριον.

γάμον ή κατέχω ρι σε τήν πράξιν τοϋ γάμου, είτε είς τάς
άρμοδίας διά τάς ληξιαρχικας υποθέσεις άρχάς τοϋ Κρά
τους, υπήκοος τοϋ όποιου είναι ό είς τουλάχιστον τών συ
ζύγων.

"Αρθρον 2.

", .ρί ρον 5.

Χρησιμοποιών έν τή πρώτη παραγράφω τήν φράσιν
«αναγράφονται έπί τοϋ διεθνοϋς οικογενειακού βιβλιάριου
αί άρχικαΐ δηλώσεις, ώς καί αί μεταγενέστεραι μνειαι λη
ξιαρχικών πράξεων», τό αρθρον 2 αποβλέπει όχι μόνον
εις τάς καθ’ έαυτάς ληξιαρχικάς πράξεις, ώς αί πρά.εις
γάμου καί γεννήσεως, άλλά καί εις τάς πράξεις αί οπυΐαι
δύνανται μεταγενεστέρως νά τροποποιήσουν ή συμπληρώ
σουν τάς πράξεις ταύτας, ώς αί διορθώσεις, αί άλλαγαί όνοματος, αί ύίοΟέσίαι, τά διαζύγια κ.τ.λ.. αί όποια·., εις τα
περισσότερα των συμβαλλομένων Κρατών, άναφίρο· ται
έν τώ περιθωρίω τϊ»ν πράξεων αί όποΐαι τάς άφοροϋν είδικώτερον. Δύνανται ιδία νά άναφέρωνται εις τον χώρον 11
τοϋ βιβλιαρίου τό γένος έκάστου συζύγου καί ή αναφορά
τής συνάύεως γαμικοϋ συμφώνου άφορώσαι τούς δεσμούς
των οσάκις αί πληροφορίαι αύται άναφέρονται εις τήν πράξιν τοϋ γάμου.

Ή είςτό ώς άνω αρθρον προ βλεπομένη κατά συνεχείς, ά; ιθμουμένας σελίδ: ς, συγκρότησις τοϋ βιβλιαρίου σκοπόν έχει
νά άποτρέψη τ .ς καταστρατηγήσεις.

'Όσον δέ άφορα τάς πράξεις σχετικώς μέ τον θάνατον τών
έν τώ βιβλιαρίω άναφερομένων προσώπων - συζύγων καί
τέκνων - ούδεμία προβλεψις είδικοΰ τύπου έγένετο δι’
αύτά είς τό έν τη συμβάσει συνημμένου υπόδειγμα. Πράγματι,
οί έν λόγω θάνατοι δέον νά άναγράφωνται είς τόν χώρον 13,
έπιφυλαχθένται διά τάς μεταγενεστέρας ληξιαρχικές δηλώ
σεις ώς συνέχεια τών ληξιαρχικών πράξεων, αί όποΐαι άφο
ροϋν είς τά έν λόγω πρόσωπα διά της χρησιμοποιήσεους τοϋ
έν τη συμβάσει προβλεπομένου προς τόν σκοπόν τοϋτον
ομοιομόρφου συμβόλου (αρθρον 7, παράγραφος 3).
Διά τοϋ όρου «τά κοινά τέκνα αυτών» οί συντάκται τής
συμβάσεως ήθέλησαν νά εννοήσουν όχι μόνον τά έκ τών
συζύγων γεννηθέντα τέκνα, άλλ’ επίσης καί τά ύπ’ αύτών
υίοθετηθέντα. Ή εύρεΐα αυτή ερμηνεία προκύπτει έκ τής
παραθέσεως τής έν λόγω μνείας μετά τής δυνατότητος τής
έν τώ άρθρω 17 άναφερομένης έπιφυλάξεως ή οποία προ
βλέπει ότι «έκαστον συμβαλλόμενον Κράτος θά δύναται νά
δηλώση ότι τά. υιοθετημένα τέκνα δεν θά μνημονεύωνται είς
τό διεθνές οικογενειακόν βιβλιάριον».
Ή άρμοδιότης τοϋ ληξιάρ/ου ό όποιος κέκτηται τήν
έξουσίαν νά προβαίνη είς έγγραφάς είς το διεθνές οικογε
νειακόν βιβλιάριον - αρχικά: δηλώσεις καί μεταγενεστέρας
μνείας - καθορίζεται είς τήν παράγραφον 2. ήτοι «ό συντάξας ή μεταγράψας τήν πράξιν ληςίαρχος». 'Έπεται όθεν ότι
οσάκις ληςίαρχός τις είναι αρμόδιος συμφώνους πρός το
έθντκόν αύτοϋ δίκαιον, νά προβαίνη είς έγγραφάς ή μνείας
είς το διεθνές οικογενειακόν βιβλιάριον, είναι ομοίως αρμό
διος νά ένεργήση τάς ρηθείσας έγγραφάς καί μνείας είς τό
διεθνές οικογενειακόν βιβλιάριον.
"Αρθρον 3.
Τό έν λόγω αρθρον αφορά είς τάς διαφόρους συιχπληεωματτκάς ενδείξεις, αί όποΐαι προσιδιάζουν είς έκαστον
Κράτος καί έπαφίενται είς τήν κρίσιν αύτοϋ. Πρόκειται,
έν προκειμένω ,οιά τόν χώρον 17.
Έτερα στοιχεία δύναται νά προστεθούν, ίδια υγειονομικού
χαρακτήρας (ώς εμβολιασμοί. όμάς αΐματος).
"Αρθρον 4.
Τό αρθρον τούτο ρυθμίζει τήν πε ρίπτω σιν τών συζύγιον
οί όποιοι συνεζεύχθησαν προ τής θέσεως έν ίσ/ύι τής
συμβάσεως ή είς Κράτος μή δεσμευόμενου δι’ αυτής. Είς
τοιαύτας περιπτώσεις, οί ενδιαφερόμενοι οί όποιοι επι
θυμούν νά άποκτήσουν διεθνές οικογενειακόν βιβλιάριον
θά άποτανθοϋν είτε είς τόν ληξίαρχον ό όποιος έτέϋ-εσε .φόν-

Ή ιδία λύσις επιβάλλεται έν περιπτώσει γεννήσεων. ·
νομιμοποιήσεων ή θανάτων έγγραπτέων ή μνημονευτέων
είς το βιβλιάριον.

". .ρθρον 6. .
Τό έν λόγω αρθρον ρυθμίζει τόν τρόπον καθ’ όν θά γίνουν"
αι αί διάφοροι >γγραφ::ί εις τό διεθνές οικογενειακόν
βιβλιάριον. Αύ χι >έον ,νγίνωνται διά λατινικών χαρα"
κτήρων. ’Εν το εοι:. είς τ ις χώρα: αί όποΐαι χρησιμοποιοϋν
έτέρους χαρακτήρας - κυριλλικούς, αραβικούς, ελληνικού?
ή έβραϊκούς, - Λ έγγραφα’. Οά. δύνανται νά γίνωνται έπι
πλέον διά τών χαρακτήρων τούτων.
Ή ύποχρέωσις τής χρησιμοποιήσεως τυπογραφικών
χαρακτήρων καί εί δυνατόν, γραφομηχανής τείνει εις την
αποφυγήν —παντός σφάλματος αντιγραφής. -"Επεται ότι
δέον όπως χρησιμοποιούνται τόσον τά κεφαλαία γράμματα
οσον καί τά μικρά καί όπως μή παραλείπωνται τά διακρι
τικά σημεία. Προσήκει οπούς πάσα ονομασία τόπου άκολουθήται ΰπό τοϋ ονόματος τοϋ Κράτους εις τό όποιον ούτος
εύρίσκεται, εάν τό Κράτος γούτο δέν είναι έκεΐνο εις τό
όποιον έξεδόθη τό βιβλιάριο*.·
"Αρθρον 7.
Τό αρθρον 7 ρυθμίζει κατά πρώτον λόγον τόν τρόπον
κατά τον όποιον θά πρέπει νά εγγράφωνται αί ημερομηνία:
είς τό διεθνές οικογενειακόν βιβλιάριον. Ή σειρά εγγραφής
τών διαφόρων στοιχείων των είναι εκείνη τής προαναφερΟείσης συμβάσεως ύπ’ αριθμόν 1. δηλαδή ή ημέρα, ό μήν
καί το έτος. Είναι αληθές ότι ή ώς άνω σειρά, δέν είναι
σύμφωνος προς τήν σειράν τήν όποιαν συνιστα ή Διεθνής
Όεγάνωσι: Τυποποιήσει»; (ISO — INTERNATIONAL
ST ΑΧ DA R DIΖ1Ν G ORGANISATION). δηλαδή έτος,
μήν καί ήμερα, πλήν όμως ή μεγάλη πλειονότη; τών χωρών
μελών τής Α.Ε.Π.Κ. έχει ταχθή υπέρ τής σειράς της ύπ’
άριθειόν I συμβάσεως ή όποια είναι έν χρήσει από πολ/.ών
ετών. Έξ άλλου δέν υπάρχει φόβος συγχύσει»; τών δύο
σειρών, διότι ό έντυπος τύπος τών πράξεων αί όποΐαι περι
λαμβάνονται είς το συνημμένου εί; τήν σύυιβασιν υπόδειγμα
βιβλιαρίου προβλέπει ειδικού: χώρου: δι’ έκαστον στοι
χείου ημερομηνίας φερούση: εν έπικεφαλίδι τά. σχετικά,
σύμ.θολα αύτών.
Κατά δεύτερον λόγον τό άρθρου 7 προβλέπει περί τών
διαφόρων συμβόλων τά όποια δέον νά χρησιμοποιηθούν.
Τέλος, διά τά: χώρα: αί όποΐαι χρησιμοποιούν διακρι
τικόν αριθμόν ταύτοτητος. τό άρθρου / ορίζει όπως τοϋ
εις τόν χώρον 18 προβλεπομένου αριθμού ταύτοτητος
προηγηθή τό όνομα τοϋ Κράτους τό όποιον έχορήγησεν
αυτόν.
Π ρό: άπο φυγήν πάση: συγχύσει»:, δέον όπως τά χρησ ·.·.·.<■ ποιηθττόωενχ σύμβολα δια τήν εγγραφήν εί; το διεθνές
οικογενειακόν βιβλιάριου τών διαφόρων ληςιαρχικών πρά
ξεων είναι τα εν tcTj άρθρω τούτω προβλεπομενα. ενδεχο
μένων εθνικών συμβόλων.
"Αρθρον 8.
Τό έν λόγω άρθρου καθόριζε: τον τρόπον καθ’ όν δέον
νά. τυπωθούν οί αμετάβλητοι τύποι τοϋ διεθνοϋς οικογε
νειακού βιβλιαρίου, ώ: καί τοϋ λεξικού το όποιον δέον να
εύρίσκεται εί: το τέλος τοϋ βιβλιαρίου.
"Αρθρον Η.
Τρ άρθρου .0 υποδεικνύει τον τρόπον εκτυπώσει»; του

;ξ.κού, το όποιον αφορά εις τχ έν τώ χρθρω 7 προβλεπόενχ 'σύμβολα.
"Αρθρο/ 10.
Τό έν λόγω άρθρο·/ αφορά άποκλειστικώς το.; //όρου;
•όποιοι προηγούνται εκείνων τής ημερομηνίας έκδόσεως.
; υπογραφή; κχί τής σφρχγίδος (μερις 12). Άναφερετχι
; τχ ενδείξεις χί όποϊχι δεν έμφχίνωντχι εις τήν αρχικήν
.χςιν. ώς στοιχεία τ.νά τή: ημερομηνίας γεννήσεως. τό
τχ τόν γχν.ον έπιλ;· εν επό'υ.ον ή ν χώρος «λοιπά ττμΐχ τή; πρκξεως
“Αρθρο·/ 11.
Εκ τοΰ εν λόγω άρθρου προκύπτει ότι αί άνχφερόμενχι
■ τό διεθνές οικογενειακόν βιβλιάριον ληξιαρχικά*. δηλοό.; κχί μνεΐαι δέον νά θεωρούνται ώ; άτ:υσπ::σ;..χτχ λη/.ρχικών πράξεων έκοοΟέντχ ΰπό των αρχών των Κρατών
των όποιων κΰτχι προέρχονται. ‘Έχουν εν τούτοι: οιχν
: χν κχί τχ αποσπάσματα τχΰτχ.
1>ς συμβαίνει κχί εις την προχνχφερΟεϊσχν σύριβχσιν
αριθμόν 1. ούδεμίχ έπικύρωσις άπχ.τεϊτχι.
“ΛρΟρον Γ2.
Γό έν λόγω άρθρο·/ σκοπεί' 'εις' τήν δϊχτήρησινένημέρου
/ διεθνούς οικογενειακού βιβλιαρίου. Πράγματι τό βιάριον δέον νχ άνχδημοσιεύη όχι μόνον τά αποσπάσματα
ν ληξιαρχικών πράξεων, άλλα καί τάς μνείας αί όποϊχι
χντχι νά τροποποιήσουν τάς έν λόγω πράξεις, ώς άπότις διορθωτική, νομιμοποίησις, άποκήρυξις, διαζύγιον.
.λ. Συνεπώς, ό κάτοχος βιβλιαρίου οφείλει νά μή πχρα—η οσάκις θά λχμβάνη χώραν, τήν ΰπό τοΰ αρμοδίου
ξιάρχου ενημέρωσα/ τοΰ βιβλιαρίου αύτοϋ. Ή χρήσις
ιλιαρίου εις τό όποιον έμφαίνονται ενδείξεις ανακριβείς
γω αλλαγών εις την κατάστασιν τών έν αϋτώ άναφερονων προσώπων, έπί σκοπώ άποκτήσεως ιδιαιτέρων πλεοιτημάτων, δύναται νχ δώση λαβήν εις διώξεις:

εθνικόν οικογενειακόν βιβλιάριον τό όποιον πχραδίδετχι
εις χπχντας τούς νεονύμφους χνευ διχκρίσεως, επιβάλλεται
όπιο;, εν τινι τουλάχιστον μέτρω τό προαναφερθέν βιβλιά
ριο·/ δυνηθή νά διχφυλάξη παρχλλήλως πρός τούς διεθνείς
τόπους, τόν εθνικόν ή κχί ακόμη τόν τοπικόν χαρακτήρα
αυτού. Πρός τούτο, τό άρθρον 16 τής συμβάσεως επιτρέπει
ρητώς τήν έγγραφή·/, έν αρχή ή έν τέλει τού βιβλιαρίου,
πληροφοριών γενικού ή τοπικού ενδιαφέροντος πρός κατατοπισμόν τών συζύγων.
“Αρθρο·.· 17.
Εις τάς χωράς χι οποί::·, θά κάμουν χρήσιν τής ΰπό στοιχ.
α' επιφυλάξεως. δηλαδή τάς χώρας ένθα οΰδεν οικογενειακόν
βιβλιάριο·/ ΰπάρχει πρός τό παρόν, ή εκδοσις τού διεθνούς
οικογενειακού βιβλιαρί < θά είναι προαιρετική, έννοουμένου
όμως ο τι δέν θα έκδιδετ.-ΐ έτερον βιβ,.ιάριον καί ότι ό ληξίχρχος 0ά έφιστά τήν προσοχήν τών συζύγων έπί τής χρησι
μότητας τού διεθνούς εγγράφου.
Ή ΰπό στοιχ. β' έπιφύλαξις επιτρέπει εις τχ Κράτη τά
όποια θά κάμουν χρήσιν ταύτης όπως μή χορηγούν τό
διεθνές οικογενειακόν βιβλιάριον κατά τήν διάρκειαν προθε
σμίας μή ύπερβαινούσης τά 10 έτη, είμή εις τούς ένδιαφερομένους οί όποιοι τό ζητούν καί τό προτιμούν άπό τού
ίσχύοντος εθνικού οικογενειακού βιβλιαρίου.
"Οσον άφορχ τήν ΰπό στοιχ. γ' έπιφύλαξιν, χύτη έπιτρέπει τήν κλιμάκωσιν τής εισαγωγής τού διεθνούς οικογενεια
κού βιβλιαρίου εις διάφορα τμήματα τά όποια άπαρτίζουν
τό έδαφος τού συμβχλλομένου Κράτους, κατά τήν διάρκειαν
προθεσμίας μή δυναμένης νά ΰπερβή τά 5 έτη.
"Οσον άφορχ τήν ΰπό στοιχ. δ' έπιφύλαξιν, αΰτη έπιτρέπει τήν έξαίρεσιν τών υίοθετηθέντων τέκνων έκ τού διεθ
νούς οικογενειακού βιβλιαρίου, λόγω τού ότι, εις τινας χώ
ρας, τοιαύτα τέκνα δέν εισέρχονται εις τήν οικογένειαν τών
υιοθετούντο/·/.
Διά τήν έπιούλαξιν ΰπό στοιχ. ε' όρα άνωτέρω ΰπό τό
χρΟρον 13.

“Λρθρον 13.
Η χορήγησις τοΰ βιβλιαρίου καί ή καταχώρισις τών
είξεων εις τό βιβλιάριον τοϋτο πρέπει νά γίνωνται κατ’
ήν άδαπάνω ς. Ούχ ήττον έκ σεβασμού προς ώρισμέέθνικάς νομοθεσίας, τό χρΟρον 17 προβλέπει τήν δυνχητα οι’ έν Κράτος νά δηλοόση ότι δεν 0ά έφχρμόση τό
;ον 13 ή τινά τών διατάξεων τού έν λόγω άρθρου.
“ΛρΟρον 14.

"Λρθρα 1S έως 23.
Τά έν λόγω άρθρα περιέχουν τάς όνομαζομένας «στερεό
τυπους ρήτρας», διεπούσας τήν έπικύρωσιν τής συμβάσεως,
τήν έναρξιν ισχύος καί τήν διάρκειαν αυτής.
Ταϋτα σκοπούνται διά τού ΰπό κρίσιν Σχεδίου Νόμου
τό όποιον υποβάλλομε·/ εις τήν Βουλήν καί παρακαλούμεν
διά τήν ψήφισίν του.
Έν Άθήναις τή 28 Δεκεμβρίου 1980

ό έν λόγω χρΟρον όέν χρήζει σχολίο,ν.
“ΛρΟρον 15.
11 ιδέα τής έξομοιώσεω; τών προσφύγων καί τών άπα•ων πρός τούς υπηκόους τού Κράτους, ή όποίχ εκφράζεται
ώ έν λόγω χρθρω εύρίσκετχι εις έτέρχς διεθνείς συμβά) χρησιμοποιηθείς τύπος έπχναλαμβάνει εκείνον τής
βάσεως ή όποίχ τείνει νά διευκολύνη τήν τέλεσιν γάμον
τώ εξωτερικό ,ύπογρχφείσης έν Πχρισίοις την ΙΟην
τεμβρίου 1964, ώς κχί εκείνον τής συμβάσεως περί
γνωρίσεως τών άφορωσών εις τόν συζυγικόν δεσμόν
φάσεων, ή όποίχ ύπεγράφη έν Λουξεμβούργο τήν δην
ιτεμβρίου 1967.
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ΣΧΕΔΙΟΝ ΧΟΜΟΤ
Περί κυρώσεως τής άπό 12 Σεπτεμβρίου 1974 ύπογραφείσης ΰπό τής Ελλάδος εις Παρισίους Διεθνούς Συμβάσεως
«περί καθιεροΰσεως διεθνούς οικογενειακού βιβλιαρίου».

“Λρθρον 16.
ά ΰπό πλείστων κοινοτήτονν νύν έκδοθέντχ εθνικά οίκο.χκά βιβλιάρια περιλαμβάνουν, έν άρχή ή έν τέλει.
τμένχς πληροφορία: γενικού ή τοπικού ενδιαφέροντος χώματα κχί ’υποχρεώσεις τών συζύγων, ΰποχρεοΰσεις
ονομικάς, σημείωμα ιστορικόν, τής κοινότατος ή όποια
έξέδωσε. Επειδή τό διεθνές οικογενειακόν βιβλιάριο·/
.‘ά χρησιμοποιηθή μόνον ΰπό προσώπων τά όποια μεταϋντχι εις διαφόρους χώρας, άλλά θά ΰποκαθιστχ τό

"Λρθρον πρώτον
Κυροΰται καί έχει ίσχύν νόμου ή ΰπό τής Ελλάδος, ώς
μέλους τής Διεθνούς Επιτροπής Προσωπικής Καταστάσεως, ΰπογραφεϊσα εις Παρισίους τήν 12ην Σεπτεμβρίου
1974 Διεθνής Σύμβασις άφορώσα εις τήν καθιέρωσα/ διεθνούς
οικογενειακού βιβλιαρίου, τής όποιας τό κείμενον έπεται
έν πρωτοτυπώ εις τήν γαλλικήν γλώσσαν καί έν μεταφρά
σει εις τήν ελληνικήν.

