
Στο σχέδιο νόμου για την κύρωση της Σύμβασης για τις 
συγκεούσεις νόμων πού αφορούν τον τύπον διατάξεων 
διαθήκης πού συνομολογήθηκε στη Χάγη στις 5 ’Οκτω
βρίου 1961.

Π ροζ τή Βουλή τών 'Ελλήνων

1. Ή «Σύμβαση γιά τις συγκρούσεις νόμων πού αφορούν 
τον τύπο διατάξεων διαθήκης», πού φέρεται προς κύρωση, 
ανήκει στη σειρά τών διεθνών συμβάσεων που έχουν καταρ- 
τισθεϊ στο πλαίσιο καί υπό την αιγίδα της Συνδιασκέψεως 
της Χάγης ιδιωτικού διεθνούς δικαίου (Corférence de 
La Haye de droit international privé). Είναι ή πρώτη 
άπό τίς συμβάσεις αύτές πού ή Κυβέρνηση υποβάλλει στην 
κρίση της Βουλής. Μια δεύτερη σύμβαση τής ίδιας σειράς, 
ή «Σύμβαση πού καταργεί την υποχρέωση έπικυρώσεως 
τών άλλοδαπών δημοσίων εγγράφων», υποβάλλεται έπίσης 
πρός κύρωση. Ύπό μελέτη βρίσκεται ή κύρωση καί άλλων 
Συμβάσεων πού οφείλονται στήν πρωτοβουλία καί τη δρα
στηριότητα τής Συνδιασκέψεως.

2. Γιά την πληρέστερη ένημέρωση τής Βουλής άλλα 
καί τών εφαρμοστών τής Συμβάσεως μετά τη θέση της σέ 
ισχύ, είναι σκόπιμη μια σύντομη άναφορά στην Ιστορία τής 
διεθνούς όρΥανώσεως, στην πρωτοβουλία καί δραστηριό
τητα τής οποίας οφείλεται τό ύπό κύρωση κείμενο.

'Η Συνδιάσκεψη της Χάγης ιδιωτικού διεθνούς δικαίου 
συγκλήθηκε γιά πρώτη φορά τό 1893 μέ πρωτοβουλία τής 
Κυβερνήσεως τών Κάτω Χωρών, ώς διεθνής διπλωματική 
διάσκεψη μέ άποστολή τήν ενοποίηση τών κανόνων ιδιω
τικού διεθνούς δικαίου στο διεθνές πεδίο. Έξι σύνοδοι τής 
Συνδιασκέψεως (1893, 1894, 1900, 1904, 1925, 1928) 
καί πολυάριθμες Συμβάσεις είχαν καταρτισθεϊ στό πλαίσιό 
της μέχρι τίς αρχές τού δευτέρου παγκοσμίου πολέμου. Τό 
1951 ή Συνδιάσκεψη έπανέλαβε τίς εργασίες της μέ τήν 
7η σύνοδό της, κατά τή διάρκεια τής όποιας άποφασίστηκε 
ή θεσμοποίησή της μέ τήν εκπόνηση καταστατικού (Sta
tut), πού άρχισε νά ισχύει τό 1955, καί τή συγκρότηση 
τού Μονίμου Γραφείου (Bureau Permanent) τής Συν- 
διασκέψεως, πού είναι εγκατεστημένο στή Χάγη. 'Η Συν
διάσκεψη είχε, στα τέλη τού 1979, είκοσιεννέα κράτη - μέλη 
άπό όλες τίς ήπείρους, ενώ εΐκοσιτρία άλλα κράτη, μή μέλη 
τής Συνδιασκέψεως είχαν προσχωρήσει σέ ορισμένες άπό 
τίς συμβάσεις της.

3. Ή Ελλάς άποδέχτηκε τό Καταστατικό τής Συνδια- 
σκέψεως στις 26 Αΰγούστου 1955 καί άργότερα τό κύρωσε 
μέ τό νόμο 107/1975. Συμμετέχει ενεργά στό έργο τής 
Συνδιασκέψεως άπό τήν 8η σύνοδό της τού 1956 καί τίς 
μεταγενέστερες συνόδους (9η τού 1960, 10η τού 1964, 
έκτακτη σύνοδος τού 1966, 11η τού 1968, 12η τού 1972, 
13η τού 1976/1977). Έχει συμπράξει στην κατάρτιση πολ
λών συμβάσεο,ιν, έχει υπογράψει άρκετές, δέν έχει όμως 
άκόμη επικυρώσει καμιά. Είναι καιρός νά προχωρήσει καί 
ή χώρα μας σέ ενεργότερη συμμετοχή στό έργο τής Συν- 
διασκέψεως καί νά ένταχθεϊ σταδιακά στό πλέγμα τών 
συμβάσεών της, όπου αυτό υπαγορεύεται άπό τά συμφέρον- 
τά της, δέν προκαλεΐ μείζονα προβλήματα στό ελληνικό 
σύστημα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου καί συμβάλλει στήν 
προαγωγή τής διεθνούς συνεργασίας στό πεδίο τών διε
θνών συναλλαγών, μέ τήν ευρύτερη έννοια τού όρου.

4. Ή ύπό κύρωση Σύμβαση άποτελεϊ χαρακτηριστι
κή περίπτωση διεθνούς συμβατικού κειμένου πού άνταπο- 
κρίνεται στις προϋποθέσεις αύτές. Διευκολύνει τή διεθνή 
άναγνώριση τού τυπικού κύρους τών διαθηκών, διευρύνοντας 
τόν κύκλο τών διαζευκτικά εφαρμοστέων στόν τύπο τής 
διαθήκης δικαίων, καί εισάγει γενικά λύσεις πού συμπλη
ρώνουν πρόσφορα τό ελληνικό ιδιωτικό διεθνές δίκαιο τού 
τύπου τής διαθήκης. Στις επόμενες παραγράφους τής Ει
σηγητικής Έκθέσεως έπιχειρεϊται σύντομη παρουσίαση 
καί άνάλυση τής Συμβάσεως, καθώς καί διευκρίνιση ορι

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ σμένων όρων της στό πρωτότυπο καί τήν ελληνική άπό- 
δοσή τους.

5. (α) Ή Σύμβαση διαπνέεται άπό τήν άρχή τής εύ
νοιας πρός τό τυπικό κύρος τής διαθήκης. Ή διαθήκη θεω
ρείται τυπικά έγκυρη αν είναι σύμφωνη πρός τόν τύπο 
όποιουδήποτε άπό τά πολυάριθμα, διαζευκτικά εφαρμοστέα, 
δίκαια πού ορίζονται στό άρθρο 1. ’Ακόμη ευρύτερος είναι ό 
κύκ/.ος τών έπίσης διαζευκτικά έφαρμοστέων στόν τύπο 
τής άνακλήσεως τής διαθήκης δικαίων (άρθρο 2). Ή άρχή 
τής εύνοιας πρός τό τυπικό κύρος τής διαθήκης ένισχύεται 
άκόμη περισσότερο μέ τό άρθρο 3 τής Συμβάσεως, σύμ
φωνα μέ τό όποιο, παράλληλα πρός τά οριζόμενα άπό τή 
Σύμβαση ώς εφαρμοστέα στόν τύπο τής διαθήκης δίκαια, 
διατηρούνται σέ ισχύ τωρινοί ή μελλοντικοί κανόνες τών 
συμβαλλόμενων Κρατών πού τυχόν ορίζουν καί άλλα δίκαια 
εφαρμοστέα στόν τύπο τής διαθήκης.

(β) Τά άρθρα 4 καί 5 τής Συμβάσεως ρυθμίζουν δύο 
προβλήματα σχετικά μέ τό πεδίο εφαρμογής της. Στό άρθρο 
4 γίνεται δεκτό ότι ή Σύμβαση εφαρμόζεται καί στόν τύπο 
διατάξεων διαθήκης πού «έγιναν μέ τήν ίδια πράξη άπό 
δύο ή περισσότερα πρόσωπα». Μέ τή ρύθμιση αυτή ή Σύμ
βαση καλύπτει καί τόν τύπο τών κάθε μορφής συνδιαθηκών 
άφήνοντας πάντως τό ζήτημα τού ουσιαστικού κύρους τών 
διαθηκών -αυτής τής κατηγορίας στις- λ,ύσεις τού· εθνικού 
συστήματος Ιδιωτικού διεθνούς δικαίου τού ένδιαφερόμενου 
συμβαλλόμενου Κράτους. Παράλληλα, τό άρθρο 5 τής Συμ
βάσεως επιλύει σειρά προβλημάτων πού έχουν άπασχολήσει 
τή θεωρία καί τήν πράξη σέ διεθνές πεδίο, δρίζοντας ότι τό 
εφαρμοστέο στόν τύπο τής διαθήκης δίκαιο είναι αρμόδιο 

■ νά ρυθμίσει τόσο τούς περιορισμούς προσφυγής σέ ορι
σμένους τύπους διαθηκών μέ βάση τήν ήλικία, τήν ιθα
γένεια ή άλλες προσωπικές ιδιότητες τού διαθέτη, όσο καί 
τίς ιδιότητες τών μαρτύρων πού άπαιτούνται γιά τό κύρος 
τής διαθήκης.

(γ) Στό άρθρο 7 τής Συμβάσεως καθιερώνεται ή επι
φύλαξη τής δημόσιας τάξης μέ τήν αυστηρή διατύποιση πού 
έχει άπό καιρό υιοθετήσει ή Συνδιάσκεψη τής Χάγης στά 
κείμενά της καί πού γενικά εναρμονίζεται μέ τίς λύσεις τού 
ελληνικού δικαίου όπως συνάγονται άπό τό άρθρο 33 τού 
’Αστικού Κώδικα καί τή νομολογιακή πρακτική. Ή έπι- 
φύλ.αξη άποκλ.είει τήν εφαρμογή τού αλλοδαπού δικαίου 
πού ορίζεται εφαρμοστέο άπό τή Σύμβαση μόνο άν ή «ε
φαρμογή» τού δικαίου αυτού είναι «πρόδηλα άσυμβίβαστη» 
μέ τή δημόσια τάξη τής πολιτείας τού δικάζοντος δικαστή.

6. Σύμφωνα μέ τό άρθρο 16, κάθε συμβαλλόμενο Κρά
τος μπορεί νά διατυπώσει μιά ή περισσότερες άπό τίς επι
φυλάξεις πού προβλέπονται στά άρθρα 9 ώς 13 τής Συμ
βάσεως. ’Ελάχιστα άπό τά 22 κράτη πού δεσμεύονται σή
μερα άπό τή Σύμβαση διατύπωσαν μιά ή περισσότερες άπό 
τίς έπιφυλάξεις αύτές, πού προβλέφθηκαν κυρίως γιά νά 
άντιμετωπισθούν ιδιομορφίες ορισμένων εθνικών δικαίων 
καί πού οπωσδήποτε περιορίζουν τή δραστικότητα καί τά 
όρια εφαρμογής τής Συμβάσεως στήν άρχική της σύλληψη. 
Προσχωρώντας στό άρχέτυπο τής Συμβάσεως χωρίς επι
φυλάξεις ή Ελλάς συμβάλλει στήν ένοποιητική λειτουργία 
τού διεθνούς αυτού κειμένου κατά τόν προσφορότερο τρόπο, 
χωρίς παράλληλα νά υιοθετεί λύσεις πού θά δημιουργούσαν 
προβλήματα στό πλαίσιο τού εθνικού συστήματος ιδιωτικού 
διεθνούς δικαίου.

7. Ό διάσπαρτος σ’ δλ.ο τό κείμενο τής Συμβάσεως όρος 
«dispositions testamentaires» τού γαλλικού πρωτοτύπου 
καί ή άγγλική μετάφρασή του «testamentary dispositions» 
άποδόθηκαν ώς «διατάξεις διαθήκης». Ό όρος αυτός προ
τιμήθηκε άπό τούς συναφείς όρους «διατάξεις τελευταίας 
βουλ.ήσεως» ή «τελευταίες διατάξεις» γιά δύο λόγους : πρώ
το, γιατί βρίσκεται λεκτικά εγγύτερα πρός τό πρωτότυπο 
τής Συμβάσεως. Καί, δεύτερο, γιατί στόν όρο «διατάξεις 
τελ.ευταίας βουλήσεως» συμπεριλαμβάνονται, σύμφωνα μέ 
τό δίκαιο ορισμένων χωρών, καί οί κληρονομικές συμβάσεις 
πού βρίσκονται εκτός τού πεδίου εφαρμογής τής Συμβάσεως. 
Τέλος, ή φράση τού άρθρου 1 παραγρ. 1 περίπτ. α' τού γαλ- 
λ.ικοΰ πρωτοτύπου' «du lieu où le testateur a disposé»
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αποδόθηκε ώς «που τόπου όπου δ διαθέτης επιχείρησε τή 
διαθήκη» καί για ουσιαστικούς λόγους καί για χάρη ομοιο
μορφίας μ* τή διάταξη τοϋ άρθρου 11 περίπτ. β' τοϋ ’Α
στικού Κώδικα, . ν - ·

8. Εις αυτά άποβλέπει τδ προτεινόμενον σχέδιον Νόμου, 
το όποιον θέτομεν ύπδ την κρίσιν της εθνικής αντιπροσωπείας 
καί παρακαλοΰμεν διά τήν ψήφισίν του. - 'L -1·
ι /

’Αθήνα, 25 ’Ιανουάριου 1982 :
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ΣΧΈΔΙΟ ΝΟΜΟΤ
Κύρωση της Σύμβασης για τίς συγκρούσεις νόμων πού 

αφορούν τον τύπο διατάξεων διαθήκης πού συνομολογή- 
θηκε στη Χάγη στίς 5 ’Οκτωβρίου 1961.

“Αρθρο πρώτο.
Κυρώνεται καί έχει την ισχύ πού ορίζει ή παράγραφος 1 

τοϋ άρθρου 28 τού Συντάγματος, ή Σύμβαση γιά τίς συγ
κρούσεις νόμων πού άφοροϋν τδν τύπο διατάξεων διαθήκης 
πού συνομολογήθηκε στη Χάγη στίς 5 ’Οκτωβρίου 1961 
της οποίας τδ κείμενο στα δύο πρωτότυπα στη Γαλλική καί 
στήν ’Αγγλική γλώσσα καί σε μετάφραση στήν 'Ελληνική 
έχει ώς έξης :


