
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στο σχέδιο νόμον για την -κύρωση της Διε-δνούς Σύμβασης 
της Διε-δνους Επιτροπής ΓΙροσωπι-κης Κσταττ2στς «για 
τη νομιμοποίηση των τε'κνων με γάμο» rev υπσγραι: :η·/ε 
στη Ρώμη στις 10 Σεπτεμβρίου 1070.

Πηοc τ>/ Bov/.ij των Ελλήνων

Εινα: γνωστό οτι. στα περισσότερα δίκαια. η πκηρεστερη 
αποκατασταση των παιδιών rev γεννηδηκαν χωρίς γάμο των 
γονιών τους, γίνεται με τη νομιμοποίητη. Κα: η νομιτ,η αυττ 
αποκατάσταση συμπληρών-ετα: ατό την αντίστοιχη κοινωνική 
7.α: ιΩχολογική. όταν η νομιμοποίηση γίνεται με το γάμο των 
γονέων. Αν η «νομιμοποίηση με επιγίνόμενο γάμον ν.αταργη- 
δηκε ττο ελληνικό δίκαιο. ύστερα ατό την πρόσφατη νομοδεη·- 
κή χ/αμόρφωση τον Οικογενειακού Δια.αίου ττον τότο μας. αυ
τό έγινε γιατί ττην αναγνώριση. εν.οοσια ή :ικαστικη. δό-δηκαν 
τόσα αποτελέσματα. ώττε η αναγνώριση ουσιαστικά εξομοιώ- 
δη-κε με τη νομιμοποίηση -/.α: την έν.ανε έτσι περιττή. Άλ- 
κωστε. νο2: στο εκληνια.ό δίκαιο. ο γάμος των γονέων του ανα
γνωρισμένοι εξώγαμου έχει 7.άτο:α νομική σημασία (σε δέματα 
επωνύμου ή γονικής μέριμνας .

Συχνά η νομιμοποίηση με γάμο παρουσιάζει διεδνείς ίιαστά- 
σε'.ς τ.χ. λόγω δ ιαφ-ορ ας στην ιδαγόνεια των γονέων ή λόγω 
διαφορών ανάμεσα στον τότο όπου έγινε ο γάμος -και στον τότο 
.του είχε γεννηθεί το παιδί. Ατό το σύνδεσμο αστόν της νομι

μοποίησης τρος περισσότερες χώρες μτοοούν να γεννηθούν δύο 
ειδών προβλήματα: είτε προβλήματα ουσίας, για την αναγνώ
ριση του κύρους ηης «αλλοδαπής» νομιμοποίησης είτε προβλή- 

ματα διατυπώσεων γ·.α την 'κατάλληλη εγγραφή της νομιμοποί- 
ησης στα ληξιαρχικά βιβλία ότου είναι καταχωρημένη η πρά
ξη γέννησης.

Κα: ο: δύο αυτές κατηγορίες προβλημάτων μτορεί να έχουν 
ως αποτέλεσμα, ότι μια νομιμοποίηση μα γάμο του έγινε σε 
κάποια χώρα δεν αναπτύσσει τα αποτελέσματα της σε κάτο-.α 
άλλη. Εφόσον όμως η νομιμοτοίηση είνα: ένας -δεσμός κοινω
νικά -δετικός, σκόπιμο είναι να παραμερισδΐ: κάδε εμτόδιο στην 
τληρεσηερη δυνατή ανάπτυξη των αποτελεσμάτων της. Αυτόν 
ακριβώς το σκοπό επιδιώκει η Δοεδνής Σύμβαση της Διε-δνούς 
Επιτροπής Π ροσωπικής Κατάστασης «για τη νομιμοποίηση 
με γάαο» που υποψιάστηκε στη Ρώμη στις 10 Σεττειεσοίου
1970.'

Στη συνέχεια παρα-δέτουμε το κείμενο της αναλυτικής Ει- 
σηγητίκής Έκδεσης που έχει συνταχδεί από τη; ίδια τη Δι- 
εδνή Επιτροπή Π ροσωπικής Κατάστασης και προτείνουμε την 
κύρωση της σχετικής Σύμβασης που το κείμενό της. γαλλικά 
και σε μετάσραση. ακολουδεί.

■ΕΞΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

που έγινε δεκτή στο τη Γενική Συνέλευση της Διεδνούς Επι
τροπής Π ροσωπικής .Κατάστασης στη Ρώμη στις 9 Σε
πτεμβρίου 1970 για τη Σύμβαση αρι-δμός 12 («νομιμοποίη
ση με γάμο») .

Το αντικείμενο αυτής της Σύμβασης είναι να προσδιορίσει, 
απ' τη μια, το δίκαιο προς το οποίο πρέπει να είναι σύμφω
νη η νομιμοποίητη, για να είναι έγκυρη στα συμβαλλόμενα 
Κράτη· να κα-δορίσει απ’ τη; άλλη τις διατυπώσεις που οσεί- 
λουν να εκπληρώνουν ο: ληξίαρχο; για την εγγραφή των νο
μιμοποιήσεων στα μητρώα τους και την -κατάρτιση των χπο- 
σπασμάτων των ληξιαρχικών πράξεων γέννησης των νομ’-μο- 
ποιηδέντων παιδιών.

I. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΓΜΒΑΣΗΣ

Α. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΒΑΕΠΟΜΕΝΈΣ ΑΠΟ 
ΤΗ ΣΠΜΒΑΣΗ

Η Σύμβαση εφαρμόζεται αποκλειστικά στη νομιμοποίηση με 
γάμο δηλαδή σ χυτή·; που — είτε προηγήδηκσ είτε όχι. σύμ
φωνα με τις νοαοδεσίες. μια αναγνώριση — απορρέει άμεσα 
αιπο την τελετή του γάμου, ν.α-δώς και σ αυτήν που. αφού επήλ-

•δε μετά απ χυτήν την τέλεση, χρειάζεται την επέμβαση μιας 
δικαστικής απόφασης που περιορίζεται να διαπιστώσει ότι πλη- 
ρωδηκαν ο: νόμιμες προϋποδέσει; τη; νομιμοποίησης. Στο 
δεύτερο τούτο ενδεχόμενο είναι αδιάφορο για την εφαρμογή της 
Σ.μεαττς. αν η νομιμοποίηση παράγει τ' αποτελέσματα της 
απο σ: -αμο ή από κάποια ημερομηνία άλλη από εκείνη της 
απσγγεκιας η της -καταχώρησης της απόφασης. Η Σύμβα
ση αντιμετωπίζει τόσο τη νομιμοποίηση ενός τέκνου που βσίσκε- 
ται ττη ζωή οσο κι εκείνη ενός τέκνου που έχε: πεδάνει αλλά 
αεηνε: 'κατιοντες. ο: οποίοι σ' ορισαενες χώρες, επωφελούνται 
απ αυγήν τη νομιμοποίηση.

Αποκλείεται από το πεδίο εφαρμογής της Σύμβασης η νο
μιμοποίηση που απαγγέλλεται με διοικητική απόφαση. Το ίδιο 
συμοαινεί και με τη νομιμοποίηση που απσγγέλδηκε με οικα- 
στι-κη αποοαση. όταν η απόφαση αυτή δεν περιορίζεται να δια
πιστώσει ενα οίκαιωμα. αλλά περιέχει εκτίμηση από το ϊικα- 
στη τω< λόγων σν.Οπιμότήτας: αυτή είναι η περίπτωσ ;. σε 
ορισμένα Κράτη, «των νομιμοποιήσεων δ: υιοδεσιας», ή εν.εί-

φεκος ορφανών, ο: γονείς των οποίων, δεν ήσαν παντρεμένο: 
και δεν μπόρεσαν να παντρευτούν έστω κα: μετά το δανατο 
TOJ C.

Β. ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΦΟΡΑ Η 
ΣΓΜΒΑΣΗ

I. Ουσιαστικοί Κανόνες (άρδρα 1. 2. 3. 4. 3 και 10Κ

Το άρδρο 1 ορίζει ότι η νομιμοποίηση είναι έγκυρη σε κά
δε συμβαλλόμενο Κράτος. εφόσον έχε: συντελεστεί σύμφωνα 
με τις ειατααεις εσωτερια.ού δίκαιου του δικαίου της ιδαγέ- 
νε.α; του πατέρα ή της μητέρας.

Το άρ-δρο 1G ορίζει, τι πρέπει να εννοείται με το δίκαιο 
της :·δαγένειας ενός προσώπου: είναι εκείνο του Κράτους, του 
οπειου το πρόσωπό είναι υπήκοος, ή. αν πρόκειται για πρόσφυ
γα ή απατριδα εκείνο που διέπει την προσωπική του κατάστα
ση (κα: που συνήδως είναι το δίκαιο της 'κατοικίας του) .

'•Ο: πρόσφυγες κα: ο: απάτριδες είναι εκείνοι που έχουν έτσι 
προσδιοριστεί, είτε από διεδνείς συμβάσεις, είτε από το εσωτε- 
ρΐ7.ό δίκαιο ή το έδιμο του Κράτους που τους παρέχει άσυλο.

Το άρδρο 3 προί/.έπει ότι οι διατάξεις των προηγούμενων 
αρυρων. που αφορούν τις προύποδεσεις. σύμφωνα με τ'.ς οποίες 
ο νομιμοποιήσεις δα έπρεπε να δεωρούνται έγκυρες, πρέπει να 
εφαρμόζονται ως προς έλα τα Κράτη, έστω ν.αι μη συμβαλ
λόμενα. Προαύπτε: απ' αυτό το κείμενο ότ: οι διατάξεις των 
άρδοων 1. 2, 3 κα: 4 της Σύμβασης συνιστούν από δω και ύστε
ρα ομοιεμορφους -κανόνες ιδιωτικού διε-δνούς δ:7.αίου, που ει- 
σάγοντα: στη νομοδεσία του κάδε συμβαλλόμενου Κράτους και 
πρεπε: να εφαρμόζονται σε κάδε νομιμοποίηση, ανεξάρτητα από 
την ιδαγένεια, την κατοικία και τη διαμονή του πατέρα, της 
μητέρας ή του τέκνου και οποιοσδήποτε αν είναι ; τόπος 
γέννησης του τέκνου αυτού ή : τόπος του γάμου των γονέων

ϋ χαρακτήρας του «ομοιόμορφου δικαίου» που δόδηκε στους 
•κανόνες των αρδρων ί. 2. 3 7-α: 4 εξαφχλζει το άτοπο που 
συνιστατα: στο να εξαρτάται μέσα στο ίδιο Κράτος το 7.ύρος 
των νομιμοποιήσεων από ποικίλους κανόνες: δύσκολα αντιλαμ
βάνεται κχ;είς. για ποιο λόγο η νομιμοποίηση ενός τέα.νου που 
συνδέομαι μ’ ένα από τα συμβαλλόμενα Κράτη -δα υπαγόταν 
στο δίκαιο της ιδ αγένειας του πατέρα του ή της μητέρας 
του. ενώ η νομιμοποίηση ενός τέκνου που δε -δα είχε σύνδεσμο 
με κχ/ένα απ' αυτά τα Κράτη δα μπορούσε να διεπετα: απο 
■άλλο δίκαιο, π.χ. εκείνο που εφαρμόζεται στα αποτελέσματα 
του γάμου, ή ακόμη από το δία.αιο της ιδαγένειας του τέκνου 
που. τε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να διαφέρει από το δί- 
καιο της ιδαγένειας του ενός ή του άλλου γονέα: από τη 
στιγμή που ένας 7.χ;άνας σύνδεσης κρί-δηκε σωστός αρμόζει 
να του δοδκί μια πλατιά εφαρμογή.

Για να ευνοήσει στο πλατύτερο δυνατό μέτρο τις νομιμοποι
ήσεις. το άρδρο 5 ορίζει ότι ο: διατάξεις της Σύμβασης δεν 
εμποδίζουν την εφαρμογή των κανόνων που ισχύουν στα συμ-
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Αρίρο 4. To χοίρο χυτό ρυί μίζει την τεριττω-ση σττ.ν ο- 
-cix. ως τοος τη γραφή του ετωνυ-μου ή των κύριων ονομάτων 
ϊ'/ός τοοσώτου. υταρχε: οιχφορά μεταξύ των τροσκομιζοκένων 
s-'-'θάφων. Για το ενοεχόμενο αυτό -Sa ληφίούν υτούη ο: λη- 
σιχοχικές τράξειις και τα έγγραφα του αφορούν την ταυτότητα 
-ου ενίϊαςεοόαενου τροσώτου και έχουν χυντχχί εί ατό αρχή 
του Κράτους, του οτοίου ήταν υτήκοος -/.ατά το χρόνο της σύντα
ξη; των τοάξεων ή των εγγράφων αυτών. Ε:ώ μτορεί να γί
νε: τάλ: ζνατφορά σε ό.τ: έχει λεχθεί τχρχτάνω για το οι- 
κτ-ωμσ του λτξίχρ-χου να αξιώσει ατό σου; εμφανιζόμενους 
ή να ζητήσει ατό τ:ς χρμό’ίιες αρχές ορισμένες αράξεις ή εγ- 
γρ-χφχ.

Η τταράγρ 2C ος 2 του ZZ&ZCJ 2UTc-j ορ:ζε: ct : 0 GTOC
ν.ζ:ζ. rc-J 7ρ 7^7 ιμοτοιείτ.ζ: ττην τ.ζω τη Τ2Σ7γρ2 sc· $εν εσζρ-

Ζί LLOVC στους υτηκόους κ οτοιου Κράτους. 7.2*. σε
bzz σ ς '.'^-τγενε '.2 7.2: TOUC T.ZZ~Z'J~'ZZ. των ίων η
Τ.ΖΖΖίύΠ 7. ή 7.2Τ:Γ7Τ27η ρ υίμιζεται ατο τους νομούς TO’J Κρά-
tvj; :ZUTCU.

Tc άρ-ίλ ρ ο 4 :ε ρυίμίζει την τεριτ τω:η /-2Τ2 την ore: 2 ένα
“c ;χε Ζ'/Ζ'.Ζ -Ζ C77.C τα rou E70UV

l'A.10'S *· της cue γώζζζ των οττειων έχε: τη-; ιίαγένεια. ν—. την
τερίτσωση αυτή η λύτη ία χνχζητηί ε! ττους συνήίεις η,ανόνες 
του :τχύουν όταν υτάρχει ίιτλή :ίαγένεια. Το άρίρο ϊε ρυίμί- 
ζε: ούτε την τερίττωτη ότ&υ κάτοιο τρόσωτο δεν είναι οτήκοος 
του Κράτους ατό το οτοίο τροέρχετα: το τροταγόμενο έγγραφο, 
ούτε την τερίττωτη -/.ατά την οτοία κάτοιο τρότωτο είχε ίιχοο- 
χ:ν.ά τη:; εί·αγένε:χ τερ:ττότερων Κο ατοόν και τροσκομίζε: έγ- 
γραφχ του έχουν συντχχίεί σε κχίένχ ατό τα Κράτη αυτά ν.ατά 
το χρήνο του (το τρόσωτο) είχε την ιίχγένειά του. Στις τερι- 
ττώσεις αυτές ο ληςίαρχος -5α τροσφύγε: στη νομοίεσιχ της 
χώρας του.

”Αο-5οο δ. Το άρίρο αυτό ρυίμιζε: την τερ’.ττωτη στην 
οτοία κάτοιο τρόσωτο ο εν ένε: ετώνυμο ή το ετωνυμό του ε:ναί 
ά-οωστο. Το τρόσωτο αυτό -S-α τροσοιορισίεί μόνο με τα κύ
ρια ονόματα του. Αν οεν έχε: κύρια ονόματα ή αν και -αυτά εινσι 
άγνωστα. ία τροσίιοοισίεί με την ονομασία με την οτοία είναι 
■γνωστό. Ωστόσο το άρίτο ορίζει ότι c τούτος αυτός ενέργειας 
ία εοαρμοσίεί μόνον αν οεν υτάρχουν αντίίετοι κανόνες εσω
τερικού οικαίου (λ.χ. κανόνες του αφορούν την ατονομή ετω- 
νύαου ή κύριων ονομάτων σε ταιοιά του ίρίσκονται εγκαταλειμ
μένα)

Αρίρο 6. Το άρίρο αυτό αναοερεται στην τερίττωτη ότου 
οιασορα ετωνυμα ή κύρια ονόματα οίνοντα: στο ίο:ο τοόοωτο 
σε ληξίαρχιχέο τοάαεις του έχουν συνταχίεί σε τεο'-σσότερα 
συμβαλλόμενα Κράτη ή και σε ένα μόνο ατό τα Κράτη χυτά. 
Η τερίττωτη αυτή μτορεί να τροκύόε: σε σχέση με τοχξεις 
του τυντάχίττ/.αν rp:v αρχίσει να ιτ/ύει η Σύμίαση. ^-ία μτο- 
σουσε να τροκύίε: ετίσης σε σχέση με τράξεις του τχυτατχίτ.καν 
μετά την ιτ/ύ της Σύμ'ίχσης. κυρίως ότχ; μερικές ί’χτχξεις 
της οεν (ία) είχχ; εσαρμοσίεί ορίά. Η κατάσταση χυτή ία 
μτορούσε χ/.όμη να τροέλίει ατό την εο-αρμογή αυτής της ίϊοας 
στο Σόφια της. Έτσι λ.χ. η εοαρμογή των άρίοων 4 και δ 
μτοοεί να καταλήαε: σε χτοκλίνουσες λύσεις. Για όλα χυτά 
τα ενοεχόμενα ία τρέτει σε κάίε συμβαλλόμενο Κράτος η 
βρμόόια αρχή να λάίει κάίε αναγκαίο μέτρο για σην εσάλει- 
ψη σων οιαφορών. Προς σο σκοτό αυσό οι αρχές των Κρατών 
μτορούν να αλληλογραφούν ατευίείας μεταξύ τους. Στην τρχ- 
κτική. ο ληςίαρχος. ο οτοίος. εοαρμόζοντας στη Σύμίχτη. ία 
είχε αρνηίεί να -καταχωρήσει σην τρχξη του τυνσάσσε: τα ετώ- 
"υμα και τα κύρια ονόματα ότως αυτά είναι γραμμένα ττην

τράςη η το έγγραφο του του τροσχ-γουν. ία ενημεοώνε» ■*·./ 
αυτό την αρχή ατό τη-; οτοία τροέρχετα: ή τράςη η το ε—όχ- 
οο. γνωστοτοιωντας τη-; αίσια του τον υτοχρεωσε να αανηίεί 
σην κασαχώρηση. Η ε-.οοτοίητη αυτή μτορεί να γίνει ατό τον 
ίοιο τον ληςιαρχο η ατο την τροίσταμένη του αρχή ή ατό εκεί- 
νη του τον ετοττευε: ίεισαγγελέα, ετιίεώρηση . Η αρχή του 
ειοοτοιείτα: ία μτορεί έτσι να εταληίεύσε: αν υταρχε: σφάλ- 
μα στην τράςη ή το έγγραρο του είχε εκοόσει. Εάν οιχτιστώ- 
σει ότι τράγματι υτάρχει τράλμα σε κάτο-.α ληξιαρχική τοά- 
ξη του συνταχίηκε στο Κοατος στο οτοιο ανήκει η αοχή αυτή, 
ία λάίει ενοεχομένως κάίε αναγκαίο μέτρο για να οιορίώσει 
την τράςη της. Αντίίετα. εάν οιατιστώσε: ότι το σοάλμα τρο- 
ήλίε ατό σην αρχή του της είχε ατευίύνε: σην ειοοτοίηση, 
ία γνωσσοτοιήσει σ αυτή σι; ατόίεις της. ώστε η τελευταία 
να μτορεί να κρίνει ότι οεν ενοείκνυται να τροκαλέσει τη οι όρ- 
ίωση. .Η αλληλογραφία αυτή ία μτορούσε ενοεχομένως να φχ- 
νερώσε: όσ: "/.α: οι ούο τοχξεις τεριέχουν σςαλμα και ότι εν- 
οείκνυσα: η οεόρίωση και της μίας και της άλλης.

Ωστόσο σο άρίρο 6. τ εοαρμογή σου οτοιου ία συμίάλε: 
στη·- εναουόνιση των ληξιαρχικών τράςεων στα συμ£αλ/ώ- 
μενα Κράτη, οεν τρέτει να ερμηνευίεί ότι υτοχρεώνει τις αρχές 
των Κρατών αυτών να τροκαλέσου·; τη οιόρίωση όλων, ακόμη 
και των ελάχιστων σςαλκάτων του ία μτοοούσαν να εαριλο- 
χωσέσουν στις ληξιαρχικές τράξεις. Οι ’κρχές αυτές έχουν την 
αρμοοιότητα να εκτιμήσουν σε κάίε τερίττωση αν ενϊείκνυτα: 
να ενεργήσουν για τη οιόρίωση. Είναι ατύλυτα κατανοητέ να 
μη τροέλίουν σε τέτοια μνέργεια ότχ; το σφάλμα έχει μικρή 
-τκασ-.α. λ.χ. όταν τρόκεοται για ελαφρά ταρχορομή ως τρος 
το -κύριο όνομα ή όταν η τοάξη οεν είναι ατό τη φύση της 
τσ*τϊορη να έχε: κατο'-α ετ-.ττωση στην οοίή γοχοή του ετω- 
νύ-χ-ου σε κάτοια αεσαγενέσσερη τράςη. Τέτοια τεοίττωση ία 
μτ'-οούσε να υτάοξει ιοίωσ όσα·; σο τρόσωτο αυτό οέρετα: στητ; 
τράξτ ·κε την :ο·ότητα οηλούντος ή μάρτυρα. Ο -κύριος σκοτός 
σου άοίοου fi είναι τράγματι να φέρει στο φως τα σφάλαατα 
και να ετιτοέίει τη οιόρίωση σων σφαλερών τοάξεων. Τέτοια 
τεοίτσω-r :ε συ-;τρέχε: όταν υτάρχουν αντιίέσεις του τροέο- 
χοντχι ατό σην εφαρμογή οιαφορεσικών -κανόνων ιοιωτικού οι- 
είνούς οικαίου.

Το άρίρο Γ) οεν είναι κχύόλου ανσίίετο τοος τη Σύαόαση 
του έ-<ε·. υτο-οαφε! στο Παρίσι τη 10.9.1904 και αοορά τις 
ατοράσει; ί-.όοίωσης ληξιαρχικών τοάξεων. Η Σύμίχση αυ
τά. ατοσ-κττεί κυρίως να χορηγήσει αρμοοιότητα στην αρνή 
του συ-φίαλλόκενου Κράτουτ. του εκοί-οει ατόφαστ. με την οτουα 
ο-.οοί ννετα: στάλυα τε ληαιαοχική τοάοη του έχει χυ-;τχχίε: 
στο έοτοος του Κοάτους αυτού, να ο-.ορίώσε: με την ίοια (χ>- 
t'S; ατόοαση το ίϊιο σοάλμα του είχε εταναληοίεί σε -κάτοια 
τσάξτ. η οτοία συνσάχίηκε στο έοαοος άλλου συμόχλλόμενου 
Κοάτους και αφορά σο ίοιο τρόσωτο ή τους κασιόνσες τους.

Άρίρχ Π έως II. Τα άρίοα αυτά τεριέχουν σ-.ς λεγόυ^νεφ 
στερεόσυτες ρήτρες, του ρυίμίζουν την ετικύρωση της Σύμόα- 
σης. την έναρξη της ισχύος και ση οιάρκειά της.

Αυτοί είναι ο: σκέτοι του υτό κρίση σχεοίου νόμου, σο οτοίο 
υτ-οόάλλουμε στη Βουλή και τχρχκχλούμε για την ίήφισή του.

Αύήνα. ϊ\ Μχίου 1986 

Ο'· Ττουργοί
Εσωτεσικών Εάωτεοικών

ΛΓ. ΚΟΓΤΣΟΓΙΩΡΓ.λΣ Κ. ΠΑΠΟΓΛΙΑΣ
Δικαιοσύνης

ΑΠ. ΚΑΚΑ ΑΣΙΑΝΗΣ



όαλλόμενα Κράτη, όταν αυτοί ία ήσαν τιο ευνοϊκοί για τη 
νομιμοτοιηση: ία εξ ακολουί ήτουν λοιτόν να /-ίνοντα·. ατοδε- 
α,τές στο Κρατο;. ότου γίνεται ετίκλησή του; ο; νομιμοποίη
σε:; οεου εινα: έγκυρε; σύμφωνα με το εσωτερικό δίν.νο ή 
σύμφωνα μ: το ιδιωτικό διείνέ; δίκαιο του Κρότου; αυτού, 
έατω ν.: αν δεν καλύττουν τ:; τροϋτοίέσει; κύρους του ατα:- 
τούνται ατό τα δίκαια τη; ιία-γένεια; ηρυ τατέρα ν.α: τη; μη- 
τεεα;.

Έτσι, όταν το δίκαιο ενό; Κρότου; υτοδάλλε: του; όρου; νο- 
μιμοτοίηση; στο δίκαιο τη; κοινή; κατοικία; των γονέων 
κα: το 2ίκα:ο αυτό, στη συγκεκριμένη τεριττωση, ατοοεχετα: 
τη νομιμοτοιηση. αυτή ία ίεωρ-ειτα: εγν.υ ρ η. έστω α.: αν ο εν 
γίνεται ατού εν. τη ούτε ατό το δίκαιο του τατερα ούτε ν: ατο 
το δίκαιο τη; μητέρα;.

2. Κανόνες τύτου (άρίρα 6. 7. 8 ν.α: 9).

Ο: διατάξει; αυτές, τεχνικού -/αρακτήρα, έχουν ατό τη 
ούαη του;, τεδίο εφαρμογή; τιο τεριορϊσμένο ατό κείνο των 
ουσιαστικών κανόνων. Το αρίρο 6. του υτοχρεώνε: το ληςίαρ- 
χο να καταχωρήσει τη νομιμοτοιηση στα μηητώα του. τρουτο- 
νέτε: τη συνδρομή δύο τροΰτοίέσεων: ότ: ο δημόσιο; συτό; 
λειτουργός -S ανήκε: σ' ένα συμόαλλόμενο Κρότο; ν.α: ότ: η 
τραμ η. στη; οτοία; το τε;:ίώρ :ο ία καταχωρήσει η μνεία, 
συντόχτηκε ή. μεταφράστηκε ατ' αυτόν το 'ότ-S ρ ο 7 του ανα- 
φέρετα:: στη διαόίόαση ε:2οτο:ήσεων γ:α να καταχωρηίούν 
με μορφή μνείας, όεν εφαρμόζεται ταρό μόνο εφόσον η ληξιαρ
χική τράξη γόμου των γονέων κα: η ληξ'.αρχική τράξη γέν
νηση; του ταιοιού συντόχτηκαν ή μεταγράφτηκαν σε δύο συμ- 
όαλλόμενα Κράτη. Το όρ-όρο 8. του αναφέρετα: στο τεριε- 
χόμενο των ατοστασμότων τη; ληξιαρχική; τράξη; γέννη
ση; του τέκνου του νομιμοτοιήίηκε. σε δεσμεύε: ταρό μόνο 
του; φύλακες αυτών των τράξεων του ασκούν τα καίήκοντά 
του; στα συμβαλλόμενα Κράτη.

Π. ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΑ ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΤ ΘΕΤΕΣ Η ΣΥΜΒΑΣΗ

Α. Η ΑΡΧΗ (άρίρο Ιο)

Η Σύμβαση, έχοντας ω; αντικείμενο να ευνόησε; το κυρο; 
των νομιμστοιήσεων. έίεσε γ:α το σν.οτό αυτόν ένα φιλελεύίε- 
ρο κανόνα: αρκεί μ:α νομ:μοτοίηση να έχε: συντελεστεί σύμφο)- 
να με το δίκαιο τη; ιίαγένε-ια; του ενό; τουλάχιστον ατό του; 
δυό γονείς του ταιοιού. γ:·α να είνα: αυτή έγκυρη. Το δίκαιο 
τη; ιίαγένεια; του ενό; ατό του; γονείς τροτιμήίηκε ατό 
το δίκαιο του διέτει τι; συνέτειε; του γόμου. γιατί αυτό είνα: 
ν.αμ:ό σορά τραγματ:κό δύσκολο να τροσδιοριστεί' φάνηκε ;ράλ
λου ανώφελο να τροστείε: ν.α: μ:α τρίτη δυνατότητα ετιλτγής, 
του ία ήταν το δίκαιο τη; :-άαγένεια; του τέκνου γιατί είναι 
στάνιε; ο: τεριττώσει; ότου η τροσωτική ν.ατασταση του τέ
κνου διέτετα: ατό δίκαιο διαρερετιν.ό ν.α: ατό εκείνο του διέ- 
τε: την τροσωτική κατάσταση του τατερα ν.α: ατο εκείνο του 
διότε: την τσοσωτική κ.ατάττααη τη; μητέρας.

Το κείμενο του άρ-αρου ϊ του αφορά «τ:; διατάξει; εσω
τερικού δ.καίου του δικαίου τη; :ίαγένεια;» ατοκλείε: κατ 
αυτόν τον τρότο την εφαρμογή των κανόνων του :όιωτ:7.υύ δι- 
είνού; δίκαιου. Ατοοεύγετα: έτσι η ετιστροφή σ' ένα μοναδικό 
εσωτερικό δίκαιο, του τιίανό να είνα: δυσμενές για τη νομεμε
τό ιηση : σεν είνα: στάνιο, τραγματικά. το δίκαιο του ενό;
ατό του; γονείς (του οτοιου ο: εσωτερικε; διατάξει; ατοδε- 
χοντα:. ο; υτοίέσουμε, ηη νομιμοτοιηση). να ταρατέμτε: στο 
εσωτερικό δίκαιο του άλλου γονέα, του την αταγορεύε:.

Η έρευνα του κύρους μια; νομιμοτοιηση; μτορεί να οδηγή
σει στητ·' τρον.ειαατιν.ή έρευνα του κύρους των αναγνωρίσεων 
ττ; τατρότητα; ν.α: τη; μητρότητα; (όταν αυτό; αταιτού- 
ντα:) καίώ; κα: του κύρους (ή τουλάχιστο του νομιζομενο-υ 
χαρακτήο.τ · του γάμου των γονέων. Μτορεί κανείς να συναγά- 
γε: ατό το άρίρο 1 τη; Σύμόαση; ότ: τα ζητήματα αυτά διέ- 
τοντα: ετίση; ατό το δίκαιο τη; ιίαγενεια; του τατέρα ή τη; 
μητέρα;: αρκεί έτσ:. σύμφωνα με το δίκαιο αυτό, ο γάμο; και 
ο: σχεσει; γονέων κα: τέκνων να καλυττουν τι; τροΰτο-όετεί; 
του -αταιτούντα:. ώστε να χρησίμευεουν ω; ΐάση για μια έγκυ
ρη νοκιμοτοίηση. Π αρ' όλα αυτα. εταιτια; του τροκριματι-

κου χαρακτήρα, του ατοδίδετα: σ αυτά τα ζητήματα, ία μτω 
ρούσε το δίκαιο τη; ιίαγένεια; να νοηίε: σε ευρεία έννοια, δη
λαδή έττ: ώστε να συμττεριλαμόάνοντα: σ' αυτό κα: ο: κανόνες 
ιδιωτικού διείνού; δικαίου. Οτωσϊήτοτε, σν.οτό; τη; Σύμόα
ση; εινα: να εφαρμοστεί το δίκαιο αυτό με την έννοια του είνα: 
τ:ο ευνοϊκή για τη νομιμοτοιηση.

Αρμοζε: να υτνομνηστεί ότ: στα κράτη, ότου ο: αναγνώ
ρισε:;. τροηγουμενε; ή συνα/.όλουίε; του γάμου, είνα: υ·τε- 
χρεωσικε; για να γίνε: νομιμοτοιηση. η αταίτηση αυτή συνι- 
στά ζήτημα ουσία; για τη νομιμοτοιηση. Κατά συνέτεια ένα 
τέκνο δεν ί: ήταν νομιμοποιημένο, σύμφωνα με το τνεόμα 
τη; Σύμόαση;. αν έλειταν ταρόαοιε; αναγνωρίσεις του ατα:- 
τούντα: τόσο ατό. το δίκαιο τη; ι-όσγένεια; του τατέρα του 
όσο ν.α: ατό το δίκαιο τη; :·όαγένεια; τη; μητέσα; του. Αντί
θετα η νομιμοτοιηση -ύα ήταν έγκυρη, έστω κ: αν έλεΐταν ο: 
ρητέ; αναγνωρίσεις, εφόσον το δίκαιο τη; ιθαγένεια; του τα- 
τόρσ ή τη; μητέρα; -όα αγνοούσε αυτήν την τρούτόόεση.

Ή Σύμόαση δεν τεριέχε: καμιάν ιδιαίτερη λύση για σύγκρου
ση του αφορά στι; τυτικέ; τροΰτο-όέσει; ν.α: τ' ατοτελέσματα 
τη; νομιμοτοιηση;: εφαρμόζεται το κοινό δίκαιο. Έτσ: τα 
κράτη, ότου :σχύε: «η τράςη νομιμοτοιηση;» -5α εςαν.ολου-όή- 
σουν να καταρτίζουν την τράξη αυτή σύμφωνα με το δίκαιο του 
τότου τη; τράςη; («LEX LOCI ACTUS»)' κατά τον ίσιο 
τούτο, η ν.αταχώρηση τη; νομιμοτοιηση; στα ληξιαρχικά ό:- 
όλια του τότου γέννηση;, -όα τραγματοτοιείτα: σύμφωνα με 
του; τοτικού; τύτου;: μεταγραφή τη; τράξη; νομιμοτοιηση;. 
εάν υτάρχει. ή ατλή μνεία στο τεριύώριο τη; τράξη; γέννη
ση; ή ακόμη μεταγραφή κα' μνεία.

Β. 01 ΠΕΡΙΟΡΙΣΙΜΟΙ (άρ*ρα 2, 3 κα: 4) .

Ή τολύ φιλελεύθερη ετιλογή του τροτείνεται στο άρ-όρο 1 
αταετούσε ορισμένε; διορ-όωτικές ετεμόάαεις. του το-οβλέτο- 
ντα: στο άρ-Spo 2.

Η διάταξη αυτή ετιτρέτε: στα συμόαλλόμενα Κράτη να 
ετιφυλαξουν στον εαυτό του; «το δικαίωμα να μη -ότωρήσουν 
έγκυρη τη νομιμοτοιηση σε μια ή ορισμένε; ατό τι; τέσσερις 
τεριττώσει; του αταρι-όμούντα: ατ' αυτό το άρ-όρο. όταν το 
εσωτερικό του; δίκαιο αταγορεύει τη νομιμοτοιηση στη συ
γκεκριμένη τερίττωση. Η έννοια αυτή; τη; διατύτωση; τρέ- 
τε: να τροσδιοριστε! εταν.ρο'όώ;:

—Αν το Κράτος τερί του οτοίου τρόκειται δεν εκσσάσε: κα
μιά ετιφύλαξη, ο'· τοτικέ; αρχές του (δικαστήρια, διοίκηση λη- 
ξίαρχο:...) είνα: υτοχρεωμένο: ν’ ανα-ρνωρίσουν τ:ς νοαεαοτοι- 
ήτεατ' τη στιγμή του αυτές -S' αντατοκρίνοντα: στ:ς τρο- 
υτο-όέτει; του έχουν τε-όεί στο άρ-Spc 1. Σ ένα τέτοιο Κρά
τος. τ.χ. η νομιμοτοιηση ενό; μοιχσγέννηηου ταιδιού δε -Sa 
μτορεί ν' ατον.σουστεί. έστω ν.α: με ετικληση τη; δηιιοσια; 
τάξη;, αν αυτή είνα: έγκυρη σύμφωνα με το δίκαιο τη; i-Sa- 
γένεια; του τατέρα ή τη; μητέρα;.

—Αν το Κράτος διατυτώσει μια ή τερισσότερε; ετισυλάξε:;. 
αυτό δε ία εχε: ω; ατοτέλεσμα ότι -Sa τρέτε: ο: νεμιμοτοιή- 
σει;. ότου αναφέροντα: ο: ετιφυλάξει; αυτές, ν ατυρρίττο- 
ντα: άμεσα κα: κατά τρότο ανατόφευν.το. Το κείμενο, τραγμα- 
τικά δεν ορίζ-ε: ότ: τα Κράτη -Sa μτορούν να όη/.ώνουν ότ: 
δον ετΓοόέχοντα: τι; νομιμοτοιήσει; του τροόλετοντα: ττ:; ετ:- 
φυλάξει; τους: του; ταρεχε: ατλά τη δυνατότητα να κάνουν 
χρήση ηου δικαιώματος να μην τις ατοδεχίούν.

Ο: τέσσερις τεριττώσει;. ότου μτορούν να διατυτωίούν 
ετιφυλάξει;. είναι τεριοσιστικέ; :

α) Το τέκνο δε γεννή&ην.ε ατό κείνου; του το νομιμοτοί- 
ησαν.

Μερικά Κράτη ατεδέχοντα: τη νομιμοτοιηση τέκνων τα ο
τοία όιο/,ογικά δεν τροήλ-Sav ατό εκείνου; του τα νομ’.μοτοίη- 
σαν. Αν το εσωτερικό δίκαιο ενό; Κράτους αντιτΓίετα: στι; 
νομιμοτοιήσει; αυτού του είδους, μτορεί ν' αμφισόητη-άε: το κό
ρο; του; στο Κρατο; αυτό, ακόμη κι αν -Sa αντατοκρίνοντα: 
στι; τροΰτοίέσε:; του -όέτε: το άρ-Spo 1. (Σύμφωνα με το εσω- 
τερ'.ν.ό δίκαιο του συγκεκριμένου Κρότου; -Sa ερευνάτα: κα: -S
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ατοο στίζεται. αν το ταιόί γεννηδηκε ή όχι ατό εκείνον; τον 
το νομιμοτώητχν.

p; Ο γάμο; των γονιών, ανεξάρτητα ατό οδ-αγένεια. τον τε- 
λέττηκε στο Κράτος. οτον γίνετε: ετικ/.ητη της νομιμοτοίη- 
τη;. είναι άκνρο; ή ανντοττχτος ττ: Κράτος τον τρδβναςερ-

Σε μερικά τνμόαλλόμχνχ Κράτη η ακέρωτη τον γάμον όεν 
ετηρεάζει το κόρο; τη; νομιμοτοίητη; τον είχε ετιιέρε: η ενω- 
τη. έττω ·/.: αν ο: όνο ϊόζνγοι ήταν 7.α·/.ής τιττη;, τε άλλα η 
«νομιμοτοιητική ενεργεια» τον γάμον όεν ντάρχε: τστα μόνο 
αν τονλάχιττο ο ένα; ατό τον; τνζόγου; ήταν καλή; τιττη;. 
θεωρήδηκε χτχραιτητο να ετιτρατεί ττα τελενταία αντά Κρά
τη να μην ανσγνωρίτονν μιτ νομιμοτοίητη, την οτοία εάαοά- 
νιτε η ακέρωτη τον γάμον. α·/.όμη και τε τερίττωτη ότον. τνμ- 
ρωνα με το οίκαιο τη; :δ αγένεια; τον τατέρα ή τη; μητέ
ρα;. η νομιμοτοίητη αντή δα ντήρχε. Το ίόιο τνμόαίνε: όταν 
ο γάμο; κρινετχι χντοόίκχια άκνρο; ή ανντόττατο; ατό την 
άτο'άη τον .όικχιον τόν τότον. ότον τελέττη/.ε.

γ) Ο γάμο; των γονέων, ο ένα; τονλάχιττο ατό τον; οτ,οιον; 
είναι ντήκοο; τον Κράτονς. ότον γίνεται ετίκλητη τη; νομι- 
μοτοίητη;. είναι άκνρο; ή ανντόττατο; ττο Κράτος αντό.

Αν. τνμρωνα με το οίκαιο τον τνγκεκριμένον Κράτονς. η 
χκνρότητα ή το ανντόττατο τον γάμον ετιοέρει την ακνρότη- 
τα τη; νομιμοτοίητη;. αντή — έττω κι αν νοίτταται τνμ
ρωνα με το οίκαιο τον τατέρα ή της μητέρας — δα μτορεί, 
ότω; και ττην τροηγονμενη τερίττωτη, να μην αναγνωριττε! 
ατό το τροχνχιχρόμενο Κράτος.

Σε αν είδε τη με την κατάτταση τον τροαλέτεται ττην τα- 
ρ άγρα το ο. ·είναι αταραίτητο ο ένα; τονλάχιττον ατό τον; γο
νείς να είναι ντήν.οο; τον Κράτονς αντον' τραγματτκά. όταν 
ο άκνρο; γάμο; τελέττην.ε ττην αλλοοατή, η όημότια τάξη 
ονοιαιέρετα: λιγότερο άμετα για το αν η ακυρότητα τ;ν γάμον 
ταρατνρει κι αντή·/ τη νομιμοτοίητη· για να έχε: αρκετή ίαρν- 
τητα η τροτόολή τη; Οημότια; τάξης. είναι σημαντικό τ’ 
αντήν την τερίττωτη η ένωση ν’ χροιά ντηκόου; τον Κρά- 
τον; αντον. ή τονλάχιττον. έναν ντήκοο.

5) Το ταιίί είναι μοιχογέννητο τε τχέτη με τον ένα·/ τον- 
λάχιττον ατό τον; γονείς, τον τνμόαίνε: να είναι ντήκοο; 
τον Κρότον;, ότο-j γίνεται ετίκλητη της νομιμοτοίητη;.

Η νομοδετία τον καδενός ατό τα τνμίαλλόμενχ Κράτη εί
ναι λιγότερο ή τεριττότερο ι ιλελεόδερη, τχετιζά με τη όννα- 
τότητα νομιμοτοίητη; μοιχογέννητων τέκνων. Μια νομινοτοιη- 
τη έ-τκνρη κατά το οίκαιο τον τατέρα ή τη; μητέρα; ·$α μτο- 
ρεί να κηρνχτεί άκνρη ττο τνμίαλλόμενο Κράτος, ότον γίνε
ται ετίκλητή τη; και το οτοίο όιατντωτε την ετιρνλαρτ. αλ
λά με μια όιτλή τροντόδετη (ανεξάρτητα ατέ το γενικό όρο 
ότι το ετωτερικό οίκαιο τον Κρότον; τρέτε: να αταγοιενει 
τη νομιμοτοίητη ττη συγκεκριμένη τερίττωτη) :

— άτι ο ένα; τονλάχιττον ατό τον; γεννήτορες τον τέκνον εί
ναι ντήκοο; τον Κρότον; αντον όε δα αρκοόσε να είναι άτη
κτο; ενό; άλλον Κράτονς. τον κι αντό δα αταγόρενε τη -ομι- 
μοτοίητη.

— άτι το τέκνο -να είναι μοιχογέννητο ως τρο; τον ίόιο γεν
νήτορα (έττ: όε -να μτοροότε ν’ ατοκρονττεί η νομιμοτοίητη 
ενός μοιχεγέννητον τέκνον ατό τη μητέρα ετειόή το εαωτερικά 
οίκαιο στ αγορεύει. ιτη ανγκεκριμένη νομική τερίττωτη. τα- 
εάνοια νομιμοτοίητη. αν η μοιχαλίδα μητέρα οεν είναι ντή- 
κοος τον Κρότον; έττω κι αν ο τατέρα; είναι τολίτης τον τρο- 
αναιερ έμεναν Κράτονς' .

Προκειμένον να εξατςαλιττεί η χτοτελεσματική ειαρμογή 
τη; Σύμοχτη; και για να χτοιευχδε; κά-Sε όιατταλτικη ερ
μηνεία τον όρον τη; νημάτια; τάξης, το άρδρο 3 τροτό'ορίζε: 
άτι το κόρο; μια; νομιμοτοίητη; σύμφωνη; με τι; όιατάξεις 
τον αρδρον 1 :τν μτορεί ν’ αμτισίηττηδεί «ούτε και για λόγον; 
τη; όημότια; τάξης» με τροντοδέτει; άλλες ατό εκείνες τον 
τροόλετονται ττο άρδρο 2.

Το τρόόλημα της γνώση; τον κατά τότο μια νομιμοτοίητη 
να γίνεται ή όχι ατοόεκτή τ ένα τνγκεκριμένο Κράτος ντο-

ρει να τεδε: για τρωτή ρορά με την ενκαιρια μια; όικαστι- 
κη; τροτρνγης. τον ατοό/.ετε: ττην αναγνώριτη τον κόρους 
η της ακνροτητας της νομιμοτοίητη; αντη;· όμοια οκωτ μτο- 
ρε: να τρόκε:ται για μια αμιιτόήτητη ηον εγείρεται έξω ατό 
κά-S; όίκη: εττι. όταν ο ληξίαρχος. αιον κληδεί να καταχώ
ρητε: μνεία τη; νομιμοτοίητη;. κρίνε: ότι αντή είναι έκοηλα 
αντικανονική, μτορεί ν αρνηδει να τροττέοει την ντηοετία 
τον χωρίς να είναι ντοχρεωμένο; να τροτςνγε: τροηγονμένω; 
εικαστικά. Ανεξάρτητα αν δα είναι όικαττική ή εξώίικη. η 
αμιιτόήτητη. όε δα μτορεί. ατω; είναι φυτικό. να γίνει ταρά 
μονο αν η νομιμοτοίητη όεν αντατοκρίνετα: ττι; τροϋτοδέτεις 
τον τίόενται ττο άρ-όρο ί ή αν τνντρέχει τερίττωτη αμιιτόήτη- 
τη; τον τροό/-έτεται ττο άρ-^ρο 2 και α·/τ:μετωτίζεται στην
uz-’.z j/xzzr,)).

Τέλος αξίζει να τημειω-ό,εί ότι κατά το γράμμα τον άράρον 
4 τη; Σνμόατη; «ο: ατοτατει; τον εκόό-νηκαν τε όιατορέ; 
κατά την ειαρμογή τον άρ-Spov 2» όεν έχονν ταρά τεριοριτμένη 
τηματία εοότον «όεν είναι όννατόν να γινονν αντικειαενο ετί- 
κλητη; ταρα μόνο ττ: έόαιο; τον τνμίαλλ&μενον Κράτονς. ό
τον εκόόόηκαν». Η όιαταξη αντή ατοτελεί ατόϊ.λιτη ατό 
τ: τννη-άιτμένο κανόνα, τόμοωνα με τον οτοίο τα Κράτη ρ.το- 
ρονν ν' ανα-η/ωρίτονν. είτε χντοόίκαιχ. είτε ω; τννέτεια μια; 
όιατικατία; αναγνωριττική; ή τεριαοή; τίτλον εκτέλετης. τι; 
ατοοάτει; τον εκοόΓΪηκα·/ ττην αλλοόοιτή. Μια τέτοια ατό- 
κλιτη είναι εννοΐκή για την χτοτελετμχτικότητχ των νημ-.μο- 
τοιήτεων είναι τόμοωνη με τ: ιτ/εόμα τη; Σόμίατης. τον ετι- 
^νμε: ν’ αναγνωρίζονται κατ’ 2ρχήν ττα τνμίαλλόμενα Κρά
τη οι νομιμοτοιήσει; τον χντχτοκρίνοντα: ττο οίκαιο τον τρο- 
όλέτε: το άρ-όρο 1.

III. ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΓΣΉΣ ΛL4.ΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑ
ΣΗΣ: Κ.λΧΟΧΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝ 
Ο-Ι ΑΗΞΙΑΡΧσΐ

Α. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΛΗ- 
ΞΙΑΡΧΓΚΑ ΒΙΒΛΙΑ (ά?·2ρο 6)

Ορίζεται κα-όαρά ττο ap-Spo 6. ότι η εγγραρή όεν μτορεί γε- 
ν:κά να εξαρτη-όεί ατό οτοιαόήτοτε όιατικατία για όικαττική 
αναγνώριτη τη; νομιμοτοίητη; (και ακόμη λιγότερο να ντο- 
ά/.η-Sε· σε όιατικατία τεριχτή; τον τότον τη; εκτέλεση;). Η 
νομιμοτοίητη όεν ατορρέει τρχγμχτικά οότε ατό όικαττική χ- 
τόρατη. οότε ατό όιοικητική ~ράξη εξο;ιο:ονμενη με τέτοια 
ατόοατη. αλλά μόνο ατό το γάμο των γονέων τον εξώ-^αμον 
τέκνον. Ακόμη και ττην τερίττωτη της νομιμοτοίητη; «POST 
NUPTIAS» (μετά το γάμο) η ετερχόμενη τότε όικαττική α
τάιστη όεν ετιιέρε: τη νομιμοτοίητη. αλλά τεριερίζετχ; ττο 
να την ετιόείαιώτει. όιατιττώνοντα; ότι αντή καλόττει τι; 
νόμιμε; τροντονέτχ:;. Σε τχρόμοισ τερίττωτη, καμιά «ανα- 
'.■"/ώριτη)) όιν.αττική; ατότατη; όεν μτορεί ν’ χταιτην-εί ετ: 
τλεον. για την εγγραοή τη; νομιμοτοίητη;. Πρέτε: /α τη- 
••ειωάεί ότι τε τερίττωτη τον ο ληξιαρχο; αρνη-όεί να τρο- 
ίε: ττη-/ καταχώρητη κάτοια; νομιμοτοίητη;. τη; οτοια; -δα 
αμοιτόητοότε — για κάτοιο λόγο τον αντό; οοείλει να ό'-εν- 
κρινήτε: — την ·τχν. -5 α μτοροόττ/ τα ενόιαιεράμενα μέρη 
να τον χναγάγονν ενώτιο·/ τη; αρμάόια; όικαττική; Αιχή; 
τον -S' ατοιάτιζε τότε, α-/ τνντρέχει ή όχι λόγο; για να δεωρη- 
δεί ω; iTyvoT τ, νομιμοτοίητη και να τνντελεττεί η εγγραοή 
τη; ττα ίιδλίχ.

Η νομιμοτοίητη τον αντατοκρίνετα: ττι; τροϋτοδέτει; τον 
τροόλετονται ττο άρδρο 1. τρέτει 'με την ετιςόλαξη ττ; ε- 
cαρμογή; τον σρδρον 2). να εγγραρεί ττα ληξιαρχικά ίι- 
όλία τον τότον. ότον καταρτίστηκε ή μεταγράοτηκε η ληξιαρ
χική τεάξη γέννησης τον τέκνον. Στα τεριττότερα ατό τα 
τνμίαλλόμενα Κράτη, η εγγραοή αντή δα γίνε: με ατλή μνεία 
ττ.; νομιμοτοίητη; ττ: τερίδώριο της ληξιαρχική; τοάξη; 
γέννηση;· τε άλλα Κράτη δα γίνε: με μετχγραιή μια; «τρά- 
ξης νομιμοτοίητη;». Η μεταγραοή και η μνεία ττο τερίδώριο 
δα μτοροόν ακόμη να σωρεντοόν. Σε καμιά τερίττωτη ·> Σόμ- 
όατη όεν ατοίλέτει τε οτοιαόήτοτε τροτοτοίητη των ίιχτντώ- 
τεων τον ι τη vow και τον εξακολονδοόν να όιέτοντα: ατο τον 
κανόνα «LEX LOCI ACTL S».


