
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΙ

Ετο τχεσιο νόμου για την χορωτη της Λαχνούς ΣόςΛόατης
«για το·/ τρόζο χζτζχώρητης των εζωνύμων και Κοριω·-
ονομάτων ττα ληξιαρχικά Ηβλια», ζοο εχτι υζογραφε: arc
την Ελλά:α ττη Βέρνη τη 13 Σεζσεμόριου Ιί)7ο.

11 οος 11/ βοΐ'λΐ/ 10)1' L/./.))>'ο)ΐ

Σ'ζ.οζος τίο τχεοίου ζοο ζροτείνετα: για ψήφιση είναι η νο- 
αο·>ετ:κη χυρωτη της Ατε-όνους Σύμφασης για τον τροζο χζ- 
τζχώρησης των επωνύμων χα: χορίων ονομάτων ττζ ληξιαρχι- 

■/.*. .ιο...α. Η Συμοατη. ζυτη. του -καταρτίστηκε αζό τζ χρα- 
τη μέλη της Αιε-όνούς Εζιτροζης Π ροτωζΐχης Κζτζττζτης 
εχε: υπόγραφε: ττ:ς i<5 Σεζτεμτριου 1ίά73 και αζο την Ελλα- 
-α ως μέλος της ζαραζανω Αιε-5νους Εζιτροζης. Η Συμέατη 
τυ.οεευετζ: ζζο εμζεριττατωμένη αιτιοκογιχή εχ-όεση, το ζε- 
ειεχόιεενο της cttc:ζς. όζως ζαρατίσ·εται ζαρχχάτω. μζορεί νζ 
ζτοτελετει χ.ζ: την αιτιολόγηση το. υζό ψηο ιτη σχετιου νομού.

Ατό ελκηνιχή ζλευρα ·5α ζρεζε: μόνο νζ προστε-όε: οτ·. η 
αζοόοτη ξενω/ χαραχτηρων με ελληνικούς η ελληνικών με Ξέ
νο·-; χζτζ το σύστημα του εχε: :εχ·5ε: η Αι·ΐ·5νής Οργανωτή 
Τυζοζοιητης ^σχετικός ζίναχας εζ'.τυναζτετα: ττο τέκοςί κα
ταλήγει τε τοόαρές οιζφορές χζτζ τη φωνητική αζοοοση των 
::α ροτών εζωνομών ή ονομάτων γιατί οίνε: το όάρος ττη γρ.α- 
ο:..ή αντιστοιχία χζ: αζόοοτη. Παρά το μειονέκτημα αυτό το 
τοττημζ τρίζε: νζ γίνε: όεχτό ζζό την Ελλά::ζ.

α) ιΓιατ: χζνίνζ τοττημζ μετζγραμμα τισμοό όεν μζοοε: νζ 
εξασφαλίσει :χζνοζο:ητ:·χή φωνητική αζοτοση τε περισσότερες 
Ξένες γ/.ώττες ιζ.χ. ζν το ΟΓ αποτο-όε: με U γ’·ζ νζ αχοό- 
γετζ: ως ΟΤ ττα γερμανικά χζι τζ :τζλ:χζ. -5α αχοόγετα· ως 
L ττζ γαλλικά χα: ως ΓΙΟΙ’ ττα ζγγλ:χά χ.ο.χ.) .

£) Γιατί ότι: χ: αλλιώς ττζ επίσημα έγγραφα τηματία έχε: 
η γραφή ζ.ι όχι η φωνητική ζζόοοτη τοος.

Το κείμενο της Α'.τιολογτκής Εχόεσης ζοο έχε: συνταχ·5ει 
αζό τη Αιε-5νή Επιτροπή Π ροσωπικής Κζτζττζτης είνα: το 
αχόλου-5ο:

Η οζό κύρωση Σόμόαση τχοζεύε: να Η ασφαλίσει τε ολα τζ 
τομταλλόμενζ Κράτη ενιαίο τρόπο χαταχώρητης ττα ληΞιζρ- 
χ:χά όι'ί.λια των εζωνύμων χζ: κύριων ονομάτων των φυσικών 
προσώπων. Αεν είνα: αζαραίτητο να υζογραμμισόε: η αναγκαι
ότητα αυτής της ομοιομορφίας. Αεοοαενοο ότι το επώνυμο χα: 
τζ χόρια ονσμζτζ συνιστου/ τα χόρια ττο:χεία της ταυτότητα; 
τοο -ζροτώζοο. πρέπει. ότοοο χζ: ζν βρίσκεται το πρόσωπο, τα 
στοιχεία αοοά νζ συμπίπτουν χζι η ομοιομορρίζ απτή να αντα
νακλάται τε όλες τις ληξιαρχικές πράξεις ζοο το ασοροόν.

Η Σόμόαση έχει οοτιωόώς τεχνικό χαρακτήρα. Περιοσίζε- 
τζι νζ ζροο:ζγραο.ει ότι τζ εζώνομζ και τζ χόρια ονόματα, 
ζοο ζρέζει νζ χζταχωροόντα: στις λη-ιαρχικές ζραΞεις, ·5ζ 
εινα: η ακριόής αναζαραγω-ρή των εζωνόμων ν.α: χορίων ον> 
μάτων όζως ειχονίζονται στις οριττάμενες ζράΞεις και έγγρα- 
ρζ. ζοο ζροτχομίζοντζι με τχοζό τη τόντζΞη μιας νέας ζρα- 
Ξης. Ανα/.ογζ με την ζερίζτωτη. η ζνζζαραγωγή αοζή -Sz γί
νεται με ζντιγρχτή τ,ζτά γρχχμζ (άρ-Soo 21 ή με αντίνρατή 
ό-τεοζ ζζό εετα—οζχοιζτιτ-εό (άο-ότο 3^

Γ.αν τζ ζϊοτα-ροαενζ οαοζ εο-οζν οιζρορες ττη γρζ-
ρη τοο εζωνομοο η τοο κοριού ονοματος ενός ζροτώζοο. η ζρο- 
τίχτττ ·όζ οο-όεί ττιτ ζοάΞειτ νζτααεις χζ: τζ ε—'οαοζ ταοτοτητζς ζοο
ζροερχοντα: αζό το Κράτος, τοο οζοίοο ο ενειζοερόμενος ήταν 
οζήκοος κατά το χρόνο της τόντζΞης της ζράΞης ή τοο ε-ργρά- 
cco (άρ-Spo 4) .

Αν ο ενοιαρερόμενος ίεν έχε: εζώνομο ή κύριο όνομα. -Sz 
καταχώρησε: με την ονομασία με την οζοια είναι -ννωττός
»ά?·σ?τ 3) .

Αν το ίόιο ζτότωζο ρέρετα: τε τόο ή ζεριστέτερες ζριάΞεις 
με οιαοορετιχά εζώνομζ ή χνρια ονό;αατα. ο: αριχόοιες τορχές 
•λα μεριμνήτοον ώστε να εΞαλεισ-λοόν οι οιασορές (άρ-Spo Οί.

Ο τεχνικός χαρακτήρας της Σόμόατης γίνεται οανερός μ: 
το ζρώτο άρ-όρο. το οζοιο ζροόλέζε: εοΆέως ότι οι ιτχόοντες 
τε xi'So χώρα κανόνες, ζοο αοοροόν στον ζροττιορ'.τνό τμ·*

εζωνόμων και κοριών ονομάζω- >ζ εαζν.οχοο-νησοον νζ ερζρ- 
μόΐοντα:.

ΕΞά/.λοο. κατα τη τοντζαη της ληΞιζρχικης ζράςτ.ς. -όα 
λανεα-οντα: οζοόη όχι μονον ο: ζράΞεις και τα εγγραρζ ζοο 
ζροτχομίόοντα: για το τκοζο ζ-τι. ζλλά χα: χά-λε μετοιόολή ζοο 
εζη/.όε μετζγενεττερα. χζτζ νόμιμό τρόζο. ττο εζώνομο και 
το χοριο όνομα τοο ενοιαοερομενοο ζροτώζοο.

Τέλος, εχν ο: ζροταρτμενες ζράΞεις ή ε-γρραοα εμοα-ζίζονν 
χζζοιο ολοοάνετο τονταχτιχο τοά/μεα. αοτό οεν ζτεζε: να 
εζαναληρ/όε: ττη τοντασσόμενη -νέα ζράΞη.

Έτσι η Σόμόατη ζτ·ή-/ε: ανεζαζοος τοος ουσιαστικούς κανό
νες ν.αόώς χζ*. τοος κανόνες για την εζίλοτη των τιαρστών ως 
ζρος τον ζροττιοριτμό των εζωνόμων χα: κύριων ονομάτων. Η 
εφαρμογή· της ανάγεται τε τημείο μεταγενέστερο εκείνου κατά 
το οζοιο το εζώνομο χζ: τζ χόρια ονόματα έχουν ήοη ζροτττορ:- 
σόεί σύμφωνα με άλλες τιατάΞεις. Η Σόμόααη Ξεν αφορά ζαρά 
μόνο την χζταχώρητη στις οζό τονταΞη ζράΞεις τοο εζωνύμοο 
•/.Ζ: των κύριων ονομάτων όζως εχο-ν τ,εηΐ ζροσ::ορ.σ-S£ι.

ΕΞΕΤΑΣΗ TELN ΑΡΘΡΩΝ

Ορο λ ο γ ί ζ

α) Ξε μερικες χώρες ο όρος .ιζράόη» ζναφέρετζ: ττο ζρω- 
τοτοζο ληΞιζρχικης ζράΞης ζοο έχει καταχώρησε: σε κά- 
ζοιο όιόλίο. Σε άλλες χώρες το ζρωτότοζο αυτό ονομάζεται 
ιιεγ/ρζτήν. Σε μερικές χώρες ο όρος «ζράξη» ζνζφέρετζ: ττο 
έγγρζρο ζοο εκ:ίσε: ο ληΞίαρχος και σε άλλες χώρες χαρα
κτηρίζεται ως αντίγραφο ή ζζοτζατμα. Ο: όροι ζοο χρητιμο-
ζοιηόηχζν στον τιχο της Σομοατης (·χατζχωρητη στα Λη
ξιαρχικά όιίλία) κζ-σώς κζ: ττα σιάφορζ άρ-ύρα (ζράςηζοο 
έχε: τονταχ-όε: τε όιόλίο - αντίγραφο ή αζότζατμα ζράξης) 
οεν χαταλειζοον αμφιόολίες.

ρΐ Ο όρος «ζρχή ενός τομόαλλόμενοο Κράτους», ζοο χρη- 
σιμοζοιείτζι ττα άε-όρα 2. 3, 5 χζ·. 6. οείχ/ει ότ: οι Πατά
ξεις αυτές αζεοσόνοντα: όχι μόνο στους εημοτιν.ούς ή κοινο
τικούς ληξιάρχοος. αλλά τε χά-5ε αρχή αρμόόιζ για τη σύντα
ξη ληξιαρχικής ζράφης. κυρίως οιΖΛωμζτική ή ζροξενίχή. 
στρατιωτική ή ναυπκή και αεροζορική.

’ Αρ-όρο 1. Το άρ-όρο αοτό xz-i*ορίζει την έκταση εφαρμογής 
της Σόμόατης. Αυτή εφαρμόζεται για την κατζχώρηση στα 
ληξιαρχικό ό-.όλίζ των εζωνόμων και κύριων ονομάτων όχι 
μόνο των υζηκόων των συμίαλλομένων Κρατών, αλλά κά-όε 
ζροτώζοο. ανεξάρτητα αζό ισαγένειζ. για το οζοίο μζορεί α 
συνταχόε: ληξιαρχική ζράξη τε κάζοιο αζό τα Κράτη αυτά.

Έπζ/.έον τκσζός τοο ζρώτου άρ-Spoo είναι να τιαφο/.άξει 
την εφαρμογή των κανόνων ζοο ισχύουν σε κάύτ συμβαλλόμενο 
Κρσττος και ροσμίζοον τον κα-όορισοό των εζωνύμων και των 
•χορίων ονομάτων. Ο όρος «κανόνες οιχαίοο». ζοο χρητιμοζοι- 
ετται ττη οεότερη ζαριάγραφο. ζεριλαμίά/ε: και τοος κα-νόνες 
ιτιωτιχού τιε-Ανοος τικ.αίοο.

Εά-, κατά τοος χα-/όνες τοο ιόιωτ'.χοό τιε-όνοός ϊιχαίοο ενός 
αζό τζ τυμόαλλόμενζ Κράτη, ζρέζει να εφζρμοτ-όε: το εσω
τερικό τιχαιο τοο Κράτους ζοτού. ως ζρος το εζώνομο ενός 
υζηχόοο too. ο ληξίαρχος τοο Κοάτοος αυτού. ·όζ εξαζ.ολοοσή- 
τε: νζ εφαρμόζει τις Πατάξεις τοο όικοό τοο εσωτερικού όι- 
καίοο. Έτσι, όταν -5α ζρέζει να τοντάξει ζράξη γάμου ενός 
νόμιμου τέκνου ίελγικής οζηκοότητζς ζοο γενήσηο.ε στην ]- 
τζανίζ. ο Βέλγος ληξίαρχος -5ζ καταχωρήσει τον ενοιαφερέ- 
μενο με μόνο το εζώνομο τοο ζατέρα τοο (ζατρώνομο). και ·α·- 
ακόμη η ζράξη της γέννησης αναφέρει ως εζώνομο τοο το εζώ
νομο τοο ζατέρα τοο ακολουθούμενο αζό εκείνο της μητέρας 
τοο.

Ο όρος «κανόνες εικαιοο» σημαίνει εζίτης ότι. αν τε ένζ 
αζό τα τυμόαλλόμενζ Κράτη για τον κζ-όορισμό τοο εζωνύμοο 
των ζολιτω- τοο είνζ: εφαρμοστέο, κατά τοος -κανόνες τοο 
ιοίωτικοό οιε-όνούς Ηχαίου. το εσωτερικό οίκαιο τοο Κράτους 
αυτού, τ: ίόιο ετωτερικό οίκαιο ζρέζει να εφαρμόζεται για τον 
xz-5ορισμό τοο εζωνύμοο των ζροτφύγων και τω*/ χωρίς '.σαγέ- 
··τ ζ ζροτώζων. των οζοίων η ζροτωζια.ή .-κατάττατη ρο-5αίζε- 
ται: ζζό το οίκαιο τοο Κράτους αυτού.
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Η τρίτη ταρσίγραοο; του τρώτου άρλρου όεν αταλλάσσί· τ: 
λημιαρχο, του χ.αλειται να καταχώρησε: κατοια τράξη στα 
ίιΡΛία του. ατο την υτοχρεωση να /.αίε: υτόλη τις μεταόολε; 
-oy ετήκλαν νόμιμα στα ετωνυμα και τα κυρία ονόματα. Ο λη- 
σιαοχο; εινα: υτοχρεωμένος να λάόει υτολη του; /.ανονε; ιόιω- 
τεκού όιελνούς όικαίο; το; Κρατου; το^. για να εξακριόώσει 
αν η μεταοολή στα ετώνυμα ή κύρια ονόματα ετήλλε νόμιμα.

Η ταραγραρο; 4 το; άρλρο; αυτού ετιρυλάσσε: το όιχαιωμα 
των αρ·/ών. το; καλούνται να.συντάμουν μία ληξιαρχική τρα
μ η. να μη λάσου·/ υτόλη ρανερά συντακτικά σοχ/.ματα. του τε- 
ριεχοντα: στ:; τροσαγομενε; τραμει; η εγγραρα. Τέτοια τε
ρίττωση συντρέχει χ.υρίω; όταν ο ληξιαρχο; γνωρίζει τρογενε- 
στερη ληξιαρχική τράξη του έχε: συνταχλε: στη όιχ.ή το; χω
ρά ή στη χωρά τη; οτοίσ; το ενόιαρερομενο τροσωτο υτηρμε 
άλλοτε υτήχοο;. Οταν μία Βελ*/:όα. το; γεννήληχε στην 
Ωλλανόία, ταντρεντηχε στη I αλλία με Γάλλο υτήχοο, το; 
ττοιο; όεν ατάχτησε την ιλαγένεια, χα: στη λημιαρχιχη τράξη 
του. γάμου το ετώνυμο τη; έχε: ταραμορρωλεί, ο Βέλγο; ή ο 
ϋλλανόό; ληξιαρχο; στον οτοίο τροσχομίζεται- η ταοατανω 
τράμη. για να συνταχλε: λ.χ. η ληξιαρχική τράμη για τη γέν
νηση το; τεχνο; τη; ή για ένα νέο γάμο Δα μτορε: εύκολα να 
όιατιστώσει το σράλμα. Στην τερίττωση α;τή. οε λα λάόει 
υτόλη τη σραλχρή τράμη χαι λα μνημονεύσει ορλ·α .ο ετώ- 
/ομο το; εν:ιαοερομένο;. αναοερόμενο; ιόίω; στην χαταγωγή 
ατό ορισμένο γονέα ή ορισμένο;; γονείς.

Άρλρο 2. Το άρζρο α;τό εραρμόζετα: στην τερίττωση χα
σά την οτοία. για τη σύνταμη χάτοια; ληξιαρχική; τοάξης, 
τροσχομίζεται τράμη ή έγγραρο ότο; το ετώνυμο χαι τα χό
ρια ονόματα είναι -/ραμμένα με χαραχτηρε; ίόιου; με εχ.εί-

ό;; τη; γλώσσα; στην οτοία τρέτει να συνταχλε! η τράμη. 
Μεταξύ των όιαρόρων συστημάτων για την ατόόοση των ετω- 
■όμων τη άρλρο ετιά.έγει το σόστημα τη; χατά γράμμα ατόόο- 
ση;. Όλα τα γράμματα το; συνλέτουν το ετώνυμο χ·α: τα χυ- 
:·.α ονόματα ατοοίόοντα: χωρίο χαμία τροτοτοίηση. Το σύ- 
στημα χυτά είναι το μόνο το; ταρέχε: εγγύηση ενότητα;. Έ
τσι χτο'ρεύγετχ: λ.χ. το γράμμα U να. ατοόολε! ω; OD ή ω; 
>Κ χα: τα --ράμματα CZ ω; CH ή ω; TCH. Ο χανόνα; τη; 
.ατά γράμμα ατόόοση; εραρμόζετα: χα: στα όιαχ.ρ-.τιχά στμεία. 
Ετσι το γ-ράμμα Ί ' λα γραρεί με οιαλυτιχά' το -/ράμμα Ό' 

ύα αντιγράφει ω; ‘θ' χαι οε ·$α μεταρερλε: ω; ΟΕ. Τα ϊια- 
ριτ-.χά σημεία λα τρίτε: να ατοόίόοντα: χαι αν αχόμη όεν ;- 
άρχουν στη γλώσσα. στη; οτοισ τρίτε: να συνταχλε! η τρά- 

:η. Αν η τράμη έχε; γραρεί με γραρομημανή. τα ίιαχριτ-.χά 
ημεία λα τροστελούν. αν χρειαστεί, με το χέρι.

I] τρωτή ταραγραρο; του αρλρου ορίζει αχόμη οτι τα ετω- 
αμα χα: τα χόρια ονόματα λα -/ράροντα: χωρίς τροτοτοίηση
μετάρραση. Ωστόσο είναι χρήσιμο να υτομνησ-όε: ότι η αυ- 

τηρότητα τη; όιαταμη; αυτή;, του είνα: ιόιαιτερα σημαντιχή 
ε ο.τι αρορα τα. μόρια, τα χλ:τά ετώνυμα χαι τα χόρια ρνό- 
ατα. μετριάζεται, όταν χρειάζεται, ατό τι; όιατάμε.ι; των 
αραγράρων 2. λ χα: 4 του τρωτού άρλρο;. Τα ετώνυμα χαι τα 
υρια ονόματα τρέτει να αντιγράφονται ατό τι; τσάμει; χα: τα 
γγραρα του τροσχομίζοντα: για τη σύνταξη τη; νέα; τράμη;. 
ο τελευταίο αυτό όεν τεριορίζει το όιχαιωμα του ληξιαρχο; 

χ ζητήσει την τροσαγωγή άλλων τράμεων ή εγγράοων του

α ήταν ανα-/χαία για την χαταχώρητη χάτοια; τράμη; στα 
ο/.ια του. Ένόεχομένω; ·ύα ατευ-όυν-όεί στο συναόελρό του ή

χά-όε αρμόόια αρχή για να λάόε: α·;τ!γραρο ή ατόστασμα 
'Τ τράμη; την οτοία τρέτει '/α σαμοουλευ-ΰεί. Ο: τράμει; χα: 
α εγ-/ραρα. τα οτοία ο λημίαρχο; λαμίά·/ε: με τον ταρατανω 
::το. χαλώ; χαι εχείνα του τροσχομίζουν ο: ενόιαοερόμενοι. 
:ετε: να λεωρούντα: ω; «τροσαγομενα έγγραρα».

Αρνρο ζί. Το άρλρο αυτό εο-αρμόζεται στην τερίττοσση 
-τά την οτοία. για τη σύνταμη χάτοια; λημιαρχιχη; τρά-
;. τροσχομίζετα; άλλη τράμη ή :γ-γρα:ο ότου το ετώνυμο 

τα χόρια ονόματα είνα: γραμμένα με χαραχτήρε; άλλου; 
•το εχείνου; τη; -/λώσσα; στην οτοία τρέτει να συνταχλε! η 

άμη. ^Ιεταμύ των όιαοόρων συστημάτων αναταεσγωγη; το 
:λρο ετιλέγε: το σύστημα του μεταγραμματισμοό των αντι- 
οιχων γραμμάτων. Κά-ύε γράμμα, ενοεχομένω; μαζί με τα

σιαε-ριτιχά του σημεία ατοίιοετα: με το ισοόυναμό του στην άλ
λη γλώσσα. Και εόώ χά-λε με τα όραση αταγορεύε ται. Το ατ-όρο 
όριζε: στην ταράγραρο 2 ότι. αν υταρχουν χανόνε; σου του; συ- 
νιστα η Λιελνη; Ορ'/άνωση Τυτοτοιηση; {I.S.O.}. ο: χανόνες 
αυτοί τρετε: να εφαρμόζονται. Το σόστημα αυτό ε·/γυατα: την 
ομοεομορρία χα: ζτοτρέτει όιαρωνίε; του ατορρίουν χσό τις 
ατοχΛίνευσε; ερμη-;είε; των μεταρραστών. Ο: χανόνε; του; 
οτοιου; συν-.στά η Λιελνής Οργάνωση Τυτοτοιηση; (I.S.O.) εί
ναι. τρο; το ταρόν. ο: α χόλουλ ο::

1. 1.S.O./I1.9. Λιελνε; σύστημα για την χατά γράμμα ατό- 
οοση των χυρΓ/λ.ιχών χαααχτήαων. ίη έχϊοση Οχτώόριο;
195δ.

2. I.S.O./R.233. Διελνέ; σύστημα για την χατά γράμμα 
ατόίοση τη; αραόιχή; γραρής. ίη εχόοση Λεχέμίριο; IbCi.

3. 1.S.O./R.259. Κατά γραμμα μεταρορά ατό την εόραϊ- 
χή. 1 η εχόοση Μάίός 1962.

4. 1.B.U./R.S43. Λιελνέ; σύστημα για την χατά γοάμμα 
ατ&όοση των εΰ.ληνεχών γραμμάτων με λατινιχά γραμματα. ίη 
έχοοση \όιορλωμένη) Οχτώόριος 1968.

Κίνα: αυτονόητο, ότι. ότοτε τροτ&τοιείτα: ένα; χανονας, 
εραρμόζετα: ότω; συνισταται ατό τη Λιελνή Οργάνωση Τυτο- 
τοιηση; χατά το χρόνο του η τράρη ν-αταχωρείτα·. στα (ot- 
χεια , όιό/,ια. Ο: ενόεχόμενε; τροτοτοιήσεις των χανόνων μτο
ρθόν να ανευρε-λούν στο όελτίο το; εχόίόε: η I.S.O. χάλε χρό
νο. Ο: τράρει; το; έχουν χαταχωρηλεί τρίν ατό την τροτο- 
τοιηση του .χανόνα όεν τρέτει. όέόαια. να ίιορλωλούν.

I α ουμοα/.λόμενα Κράτη ορείλουν να λάόουν τα ανα—χαόα 
μέτρα, ώστε να ίιασραλοσλεί η οιάόοση χα: εραρμογή των χα- 
νονων τη; I.S.O.

Όταν όεν υτάρχουν χανόνες συνιστώμενοι ατό την I.S.O., 
η μετεγγραρή λα τρίτε: να γίνεται, στο μέτρο του εριχτού. με 
μεταγραμματ:σμό. ΙΙρος το ταρόν οεν υτάρχουν χανόνες γοα 
την χατά γράμμα ατόόοση λατίνιχών γραμμάτων με ελληνιχά- 
Ωστόσο ραίνεται ότι χατά μεγάλο μέρος η ατόόοση αυτή χατά 
γράμμα λα μτορε: να τραγματοτο’.ηλε: .χυρίω; με τη όοήλεοα 
των χα-υόνω-; αναμεταγρχμματισμού. του τεριίχοντα: στον χα- 
νό.σ I.S.O. 843 (όιελνίς σύστημα για την ατόόοση των ελλη- 
νιχών γραμμάτων με λατινιχά). Εςά/J.o; είναι ρανερό ότι. 
α/ όεν υτάρχουν ν,αλό/.ου χανόνες. όεν μτορεί να γίνε: χατά 
-/ράμμα μεταρορά των σλαόιχών. αραίιναύν ή είραίχών χαρα- 
χτήρων στα ε/ά.ηνιχά. ούτε των χινεζιχών στα ελληγιχά ή τα
λατ:ν:*/.2. Τ~ό tcj; όρους αυτούς η ατόόοση λα μτορεί να γί-
ν£ί ττ’.ζ ~2ρα~άνω ττερ'.τττώτεις με άλλη μέλοίο ό«=ω; με τη
οωνητΓ/.ή 2r0:crr,. Ωττόοο. χα: με το ενόεχόμενο αυτό, ταρα-

μ.:c /.αν&νις ct : ο: μεταρρααείς αταγορεύονται. Τα ετώ-
y.2: τα */Jr:a ονόματα ττρέ-ε: να γράροντα: με ατόόοση

*/.ατα γράμμα. 6άτε: των τραςεων χα: εγγραρων του τροτχ&μι-
ζοντα: για τη σύνταξη τη; νέα; τράξη;. Όσα έχουν εχτελε! 
ταεατάνω σε σχέση με το αρλρο 2 ω; τρο; το όιχαιωμα του 
ληςιαρχευ να αταιτήσε: τη-/ τσοσαγωγή ορισμένων ττρααεων η 
ε-/γρ;ρων η να τα ζητήσει ατό τι; αρχέ; του τα χατέχουν. 
ισχυουν χα: για την εραρμογή του άρλρο; 3.

Εα σε ένα ατό τα συμβαλλόμενα Κράτη χρησσχοτοιούντα: 
ίιάρορα είση γραρή; ιλ.χ. γραρή με λατινιχά χαι γραρή με 
-/οτλιχά στοιχεία τη; γερμανική; γλώσσα;:, ο λημίαρχο; όεν 
εμτοόίζεται ατό τη Σύμίαση να ετίλέξε: μεταξύ τους, χατά 
του; χανόνε; του ισχύουν στη χώρα του.

Ενόέχεται. χυριω; όταν τρόχειτα: για τράξη γέννηση; ή 
λανατου του τρετε: αναγχαία να συνταχλε: σε σύντομη τ:ο-λε- 
σαία. να μην μτορεί να σροσχομισλε: χαμία τράξη ή «γγραρο. 
Α - όε- υτάρχουν όιατάξεις για ττ// τερίττωση αυτή, ο λημίαρ
χο; λα μτορε! να αρχ.εσλεί στη. όήλωση του τροσώτου του εμρα- 
νίζοτα: ενώτιόν το; χαι να τ: χαλέσει να όεατυτώσε: ε-/γοάρω; 
τη όήλωσή του του αρορά τ: ετώνυμο χα: τα χόρια ονόματα. Η 
γραττή αυτή όήλωση λα ετιτρέψε: τη-/ ε-/γραρή του ετώνυμο; 
χα: των χύριων ονομάτων είτε με μετα-/ραμματ:τμό (άσ-λρ; 3' 
είτε χατά γράμμα. Η μέλσε ο; αυτή, τη; -/ραττή; όήλωση;. 
μεριχ.έ; ρορε; λα ατετελε: τη μοναόιχή όυνατότητα σε ο.τι 
ασορά τα χ.ύοια ονόματα του όίνοντα: στο τέχ.νο μ: την τράμη 
τη; γέννησή; του.


