ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Έπί τοϋ σχεδίου νόμου «περί, ληξιαρχικών πράςεων»
Ποός τΒουλήν τών ’Ελλήνων
Ή έπί τεσσαρακονταετίαν καί πλέον εφαρμογή τοϋ εν
ίσχύι Κ. Νόμου 5097/1931 «περί ληξιαρχικών πράξεων»
καί τών λοιπών συναφών νομοθετημάτων, περί ών ό συνημ
μένος πίνας, κατέδειξεν ότι ένια ούσιώδη θέματα δεν ειχον
προβλεφθή προς ρύθμισιν ή άνεφύησαν μεταγενεστέρως καί
-, ότι πλεΐσται διατάξεις χρήζουν άπλουστεύσεως ή τροποποιήσεως, καθ’ όσον έπέφερον σύγχυσιν καί δεν ήσαν έξυπηρετικαί δια τούς πολίτχς.
Προς άντιμετώπισιν τών μή ρυθμισθέντων θεμάτων ως
καί διά τήν όρθοτέραν εφαρμογήν τών χρηζουσών άναπροσαρμογής διατάξεων έξεδόθη έκτοτε πλήθος ερμηνευτικών
διαταγών καί διοικητικών οδηγιών, μέ άποτέλεσμα αι αρμόδιαι ύπηρεσίαι να συναντούν σοβαράς δυσχερείας εις τςν
καθ’ ένιαΐον τρόπον εφαρμογήν τών διατάξεων τούτων, οι
δέ πολΐται να άγνοοϋν έν πολλοΐς τήν δοθεισαν επι μιας
έκάστης διατάξεως έρμηνείαν καί τήν ρύθμισιν τών μη προβλεπομένων ύπό τοϋ νόμου θεμάτων.
"Οθεν, ή εκδοσις νόμου, καλύπτοντος τά υφιστάμενα
κενά καί διορθοϋντος τάς διαπιστωθείσας ελλείψεις, κατέστη
έπιβεβλημένη καί άναγκαία.
------Προς τούτο,- συνετάγη-τό-παρόν σχέδιον νόμου «περί
ληξιαρχικών πράξεων», τό όποιον, έν γενικαΐς γραμμαΐς,
παρουσιάζει τ’ ακόλουθα κύρια χαρακτηριστικά :
1. Συγκεντρώνει εις ένι/ΐον κείμενον τάς έγκατεσπαρμένας είς διαφόρους νόμους σχετικάς διατάξεις.
2. Καθιστά άπλήν, ευχερή καί ομοιόμορφον τήν εφαρμο
γήν τούτου ύφ’ άπασών τών άρμοδίων υπηρεσιών.
3. Επαναλαμβάνει, καταλλήλως, προσηρμοσμένας, τάς
άποδειχθείσας ώς επιτυχείς διατάξεις .τών καταργουμένων
νόμων.
4. Προβλέπει νέας διατάξεις, διά τών οποίων καλύπτον
ται υφιστάμενα κενά καί ρυθμίζονται νομοθετικώς θέματα
τά όποια εΤχον άντιμετωπισθή διά διαταγών.
5. Καθορίζει, κατά τρόπον σαφή, τάς υποχρεώσεις τών,
έν τή ημεδαπή, ληξιάρχων καί τών, έν τή άλλοδαπή, άσκούντων ληξιαρχικά καθήκοντα, προξενικών αρχών.
Τό όλον νομοθέτημα διηρέθη είς εξ (6) κεφάλαια, αί δια
τάξεις τών όποιων αναπτύσσονται κατωτέρω :
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.
ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρον 1.
Ληξιαρχικαί περιφέρειαι.
Διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου τούτου καθορίζονται αί
ληξιαρχικαί περιφέρεια'., έπαναληφθείσης τής ισχυούσης διατάξεως τοϋ άρθρου 2 τοϋ Κ.Ν. 5097/1931 «περί ληξιαρχι
κών πράξεων», καταλλήλως, ’ τροποποιημένης μετά τήν
υπαγωγήν τών ληξιαρχείων έκ τοϋ 'Τπουργείου Δικαιοσύ
νης είς τό Ύπουργεΐον ’Εσωτερικών (Ν. Δ/γμα 1/1968
«περί ‘Υπουργικού Συμβουλίου καί ‘Υπουργείων» καί Β.
Δ/γμα 158/1969 «περί μεταφοράς τών ‘Υπηρεσιών τών Λη
ξιαρχείων -τοϋ Κράτους έκ τοϋ ‘Υπουργείου Δικαιοσύνης
είς τό ‘Υπουργεΐον ’Εσωτερικών»),
Χ
Άρθρον 2.
Ληξίαρχοι.
Διά τοϋ άρθρου τούτου ορίζονται ώς ληξίαρχοι, ό δήμαρ
χος έν έκάστω δήμω καί ό πρόεδρος κοινότητος έν έκάστη
κοη/ότητι, προς δέ ή διαδικασία διορισμού ετέρων προσώπων
ώς ληξιάρχων, καθ’ ήν περίπτωσιν ή ένάσκησις τών καθη
κόντων τοϋ ληξιάρχου ύπό τών ώς άνω προσώπων (δημάρ
χου, προέδρου κοινότητος) αποβαίνει άνέφικτος ή ιδιαιτέρως
δυσχερής, άνατιθεμένων τών καθηκόντων τοϋ ληξιάρχου είς
διοικητικόν δημοτικόν ή κοινοτικόν ή δημόσιον ύπάλληλον

ή καί είς δημότην κάτοικον τοϋ οικείου δήμου ή κοινότητος,
έπαναληφθείσης τής οικείας διατάξεως τοϋ άρθρου: 2 τοϋ
Κ.Ν. 5097 1931, καταλλήλως, τροποποιημένης μετά τήν
υπαγωγήν τών ληξιαρχείων είς τό Ύπουργεΐον Εσωτερικών.
‘Ομοίως ορίζεται ή διαδικασία αναπληρώσεως τοϋ ύπό
τοϋ ύπό τοϋ νομάρχου διορισθέντος" ληξιάρχου έν περιπτώσει άπουσίας ή κωλύματος αύτοϋ ώς καί ή τοιαύτη άπαλλαγης του έκ τών ληξιαρχικών καθηκόντων.
Έκ παραλλήλου, διά τοϋ αύτοϋ άρθρου, καθορίζεται, το
πρώτον, έπακριδώς, ό τρόπος άποζημιώτεως τών έκ δημοτικών καί κοινοτικών υπαλλήλων διοριζόμενων ληξιάρχων ώς
καί τών δημοσίων υπαλλήλων ή ιδιωτών τοιούτων.
Άρθρον 3.
Ειδικά Ληξιαρχεία.
Διά τοϋ άρθρου τούτου προβλέπεται ή διά Π. Δ/'τος σύστασις ειδικών ληξιαρχείων, ό καθορισμός τής περιφερείας
αύτών ώς καί ή σύστασις τών άπαιτουμένων διά τήν λει
τουργίαν των νέων θέσεων προσωπικού, έπαναληφθείσης
τής διατάξεως τοϋ άρθρου 3 τοϋ Κ.Ν. 5097/1931.
Άρθρον 4.
Καθήκοντα ληξιάρχου.

,

Καθορίζονται έπακριβώς αί υποχρεώσεις τών ληξιάρχων,
συγκεντρούμεναι είς έν άρθρον.
__ _
Διά τοϋ αύτοϋ άρθρου είσάγεται, τό πρώτον, δεάταξις
διεύκολύνουσα τήν έν τοΐς δημοτολογίοις αύτεπάγγελτον
έγγραφήν τών πολιτών, τήν μεταφοράν αυτών λόγω γάμου
είς ιδίαν οικογενειακήν μερίδα καί τήν διαγραφήν των λόγω
θανάτου τόσον έκ τών δημοτολογίων όσον καί έκ τών μη
τρώων άρρένων, διά τής ύποχρεώσεως τών ληξιάρων προς
άποστολήν, κατά περίπτωσιν, άντιγράφων ή άποσπασμάτων
ληξιαρχικών πράξεων γεννήσεων, γάμων, θανάτων προς τούς
οικείους δήμους ή κοινότητας. Ή διάκρισις αΰτη μεταξύ
άντιγράφων καί άποσπασμάτων ληξιαρχικών πράξεων έτέθη .
διά τήν εύχέρειαν άποστολής είτε άντιγράφων οσάκις τοΰτο
είναι εύκολώτερον λόγω ΰπάρξεως φωτοτυπικών μηχανη
μάτων, είτε άποσπασμάτων έπί τή βάσει υποδείγματος
καθορισθησομένου ,ύπό τοϋ Υπουργείου, περιλαμβάνοντος
τ” άπαραίτητα, κατά περίπτωσιν, στοιχεία.
‘Ομοίως έπαναλαμβάνεται ή ύπό τών διατάξεων τών πα
ραγράφων 2 καί 3 -τοϋ άρθρ. 20 τοϋ Ν.Δ/τος 762/1970
«περί μητρώων άρρένων», προβλεπομένη ύποχρέωσις άπο
στολής άποσπασμάτων ληξιαρχικών πράξεων διά τήν κατάρ
τιση/ τών έτησίων μητρώων άρρένων ώς καί αί ύπό τής πα
ραγράφου 1 τοϋ άρθρ. 6 τοϋ Ν.Δ/τος 127/1969 «περί τής
άποδεικτικής ισχύος τών άστυνομικών ταυτοτήτων» προβλεπόμεναι ανάλογοι ύποχρεώσεις.
Διά τών διατάξεων τοϋ αύτοϋ άρθρου ορίζεται, ρητώς,
ή ύποχρέωσις τοϋ ληξιάρχου όπως μηνύη τον μή έμπροθέσμως δηλώσαντα γεγονός, περί ού έδει νά συνταχθή λη
ξιαρχική πράξις, έφ’ όσον τό γεγονός τούτο περιήλθεν είς
γνώσιν τοϋ ληξιάρχου.
Άρθρον 5.
Τοπική άρμοδιότης ληξιάρχου.
‘Ορίζεται ή βασική αρχή τής δηλώσεως τών ληξιαρχικών
γεγονότων είς τό ληξιαρχείου τοϋ δήμου ή τής κοινότητος
ένθα έλαβον χώραν ταΰτα πλήν τών ύπό τοϋ νομοσχεδίου
ρυθμιζομένων άλλως περιπτώσεων, έπαναληφθείσης τής διατάξεως τής παραγράφου 1 τοϋ άρθρου 8 τοϋ Κ.Ν. 5097/
1931.
Άρθρον 6.
...
>
Πειθαρχική ευθύνη.
Διά τοϋ άρθρου τούτου ρυθμίζεται τό θέμα τής πειθαρχι
κής ευθύνης τών άσκούντων -καθήκοντα ληξιάρχου.
Άρθρον Τ.

’Επιθεώρησες ληξιαρχείων.

/

Διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου τούτου ρυθμίζονται τά τής
επιθεωρήσει» ς τών ληξιαρχείων ύπό τών Εισαγγελέων Π ρω-

τοί'.χων ίυναμένων νά άνα-ύέτουν εαύτην εις ’Αντεισαγγελείς
καί Είρηνκίκας,. έπαναληφίεπών-τών ιοίχείων ιιατάςεων
των αρ·5ρων 33 καί 34 τοΰ Διατάγματος τής 14—8/29.9.
1924 «περί έχτελέσεως τοΰ ττερt ληξιαρχικών πράξεων
ύπ’ άριθ. 2430 νόμου», καταλλήλως, προσαρμοσθεισών μετά
τήν έκδοσιν τοΰ Ν.Δ/τος 385/1974 «περί έπιθεωρήσεως των
Πολιτικών καί Ποινικών Δικαστηρίων καί τών Εισαγγε
λιών αυτών, τών Φορολογικών Δικαστηρίων, τών Γραμμα
τειών αυτών καί συναφών Γραφείων» και την υπαγωγήν
τών ληξιαρχείων τοΰ Κράτους έκ τοΰ '1 —ουργείου Δικαιο
σύνης εις τό 'Ττΐουργεϊον ’Εσωτερικών.
»

Άρθρον 8.
Ληξιαρχικά βιβλία - Ληξιαρχικαί πράξεις.

'Ορίζονται τά παρ’ έκάστω ληξιαρχείο) τηρούμενα βιβλία,
αί καταχωριστέαι εις αυτά πράξεις και ο-δι αυτών επιδιωκόμενος σκοπός.
'Ομοίως ό τρόπος θεωρήσεως καί προμήθειας τών έν
λόγιο βιβλίων.
Διά τών διατάξεων τοΰ αύτοϋ άρθρου έπανελήφθη ή οικεία
διάταξις τοΰ άρθρου 1 τοΰ Κ.Ν. 5097/1931, καθ’ ήν τά
ληξιαρχικά βιβλία είναι δημόσια.
Ή δημοσιότης συνίσταται εις τό δτι πας τις δύναται νά
ζητή -αντίγραφα, αποσπάσματα ή πιστοποιητικά έκ των
βιβλίων, χωρίς νά δικαιολογή εννομον προς τοϋτο συμφέρον,
ώς καί νά πληροφορήται έάν ύφίσταται συγκεκριμένον λη
ξιαρχικόν γεγονός π.χ. έάν έ'χη συνταχθή ληξιαρχική πράξις
γάμου ώρισμένου προσώπου.
Ή δημοσιότης δεν καθιστά τά ληξιαρχικά βιβλία προσιτά
είς πάντας, μή έπιτρεπομένης της χρησιμοποιήσεως τούτων
ύπό τών ιδιωτών, ίνα προστατευθοϋν άπό της ταχείας
φθοράς ή καταστροφής.
Άρθρον 9.
Στοιχεία περιεχόμενα εις άπάσας τάς ληξιαρχικάς πράξεις.
'Ορίζονται, καθ’ ένιαΐον καί σαφή τρόπον,· τά στοιχεία,
άτινα' περιλαμβάνει έκάστη ληξιαρχική πράξις, έπαναληφθείσης τής οικείας διατάξεως τοΰ άρθρου 7 τοΰ Κ.Ν.
5097/1931, τροποποιηθείσης καταλλήλως.
Θεσπίζεται νέα διάταξις, δι’ ής ορίζεται ότι ό ληξίαρχος
δύναται νά βέβαιοί ληξιαρχικόν γεγονός εις τήν ύπ’ αύτοϋ
συντασσομένην ληξιαρχικήν πράξιν έφ’ όσον τό γεγονός
έλαβε χώραν ένώπιόν του.
Οΰτω ρυθμίζεται πλέον σαφώς τό θέμα τής βεβαιώσεως,
ύπό τοΰ σύντάσσοντος τάς πράξεις ληξιάρχου, τών λαμβανόντων χώραν ένώπιον αύτοϋ ληξιαρχικών γεγονότων, οπερ,
έμμέσωε, μόνον, προκύπτει ύπό τοϋ άρθρου 10 τοϋ Κ.Ν.
5097/1931.
Άρθρον 10.

Αν ληξιαρχικαί πράξεις γεννήσεως, γάμου καί θανάτου
άποδεικνύουν :
α) Μέχρι τής έπί πλαστότητι προσβολής τά γεγονότα,
άτινα ό ληξίαρχος βέβαιοι ώς λαβόντ.α χώραν ένώπιον αύτοϋ.
β) Μέχρις άποδείξεως τοϋ έναντίου τά γεγονότα, τών
οποίων ό ληξίαρχος βέβαιοί ότι έλαβε γνώσιν έκ τών δηλώ
σεων τών έμφανισθέντων.
Οΰτω, τό πρώτον, δίδεται λύσις είς τό έπίμαχον θέμα τής
άποδεικτικής ισχύος τής ληξιαρχικής πράξεως γάμου, ήτις,
κατά τήν ίσχύουσαν νομοθεσίαν, άποδεικνύει τήν τέλεσιν
τοϋ γάμου μόνον έφ’ όσον γίγνεται έπί τή δηλ.ώσει τοϋ τελ,έσαντος αύτον θρησκευτικοϋ λειτουργοΰ.
’Εκ παραλλήλου, διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου τούτου
ρυθμίζεται, τό πρώτον, ή διαδικασία κηρύξεως άνισχύρων
τυχόν πλ.ειόνων λ.ηξιαρχικών πράξεων άφορωσών εις τό
αύτό γεγονός.
’Άρθρον 13.
Διόρθωσις στοιχείων ληξιαρχικών πράξεων.
Προς διόρθωσιν ληξιαρχικής πράξεως άπαιτεΐται, κατ
αρχήν, τελεσίδικος δικαστική άπόφασις.
Διά τήν ταχεϊαν, όμως, έξυ—ηρέτησιν τών πολιτών έπιτρέπεται, τό πρώτον, ή διόρθωσις >ηξιαρχικής_πράξεως διά.
σφάλ.ματα προφανώς' έκ παραδρομής πάρεισφρήσαντα έν
ληξιαρχική πράξεί, μή άφορώντα δέ είς τον τόπον, ήμέραν,
μήνα, έτος καί ώραν τελ,έσεως τοΰ έν τή πράξει βεβαιουμένου
γεγονότος, άδεια τοϋ κατά τόπον άρμοδίου Είρηνοδίκου ή
Είσαγγελ.έως Π ρωτρδικών.
t
Διά τον αύτόν φ/ίοπόν ώρίσθη οτι.σφάλματα προφανώς
έκ παραδρομής παρεισφρήσαντα έν ληξιαρχική πράξει
άφορώντα είς τον τονισμόν ή τούς γραμματικούς καί φθογγολογικούς κανόνας, δύνανται νά διορθωθούν καί ύπό τ-οϋ
άρμοδίου ληξιάρχου.
Δεν έκρίθη σκόπιμος ή έπανάληψις τής διατάξεως τής
παραγράφου 5 τοϋ άρθρου 12 τοΰ Κ.Ν. 5097/1931, καθ’ ήν
σφάλ.ματα προφανώς έκ παραδρομής παρεισφρήσαντα έν
ληξιαρχική πράξει καί άφορώντα είς τήν ύπηκοότητα ή τό
θρήσκευμα διορθοϋνται καί ύπό τοϋ άρμοδίου ληξιάρχου,
καθ’ όσον λόγω τής άπαιτουμένης προσοχής διά τον χει
ρισμόν τοιαύτης φύσεως θεμάτων (ιθαγένειας καί θρησκεύ
ματος) ούδείς ληξίαρχος ποιείται χρήσιν τής άρμοδιότητος
ταύτης.
'Ομοίως δεν έκρίθη ά.ναγκαία ή θέσπισις διατάξεως όριζούσης τό άρμόδιον δικαστήριον διά τήν έκδοσιν άποφάσεως
περί διορθώσεως τής οικείας ληξιαρχικής πράξεως, καθ’ όσον
τό θέμα τοϋτο ρυθμίζεται ύπό τής διατάξεως τοϋ άρθρου
782 τοϋ Κώδικος Πολ.ιτικής Δικονομίας.

Δήλωσις δι’ άντιπροσώπου καί ύπό προσώπων άγνοούντων
' τήν έλληνικήν.
Προβ/.έπεται ή δυνατότης δηλ.ώσεως τών λ.ηξιαρχικών
γεγονότων ύπό άντιπροσώπων τών ύποχρέων, έχόντων ει
δικόν συμβολαιογραφικόν πληρεξούσιον, καί άντιμετωπίζονται αί περιπτώσεις δηλ.ώσεων ύπό προσώπων άγνοούντων
τήν έλληνικήν γλώσσαν.
Διά τών διατάξεων τοϋ αύτοϋ άρθρου ορίζεται, τό πρώτον,
ή δυνατότης δηλ.ώσεως ληξιαρχικού γεγονότος ύπό παντός
έχοντος έννομον συμφέρον, καθ’ ήν περίπτωσιν έξέλ.ιπον
οί ύπόχρεοι προς τοϋτο.
.
"Αρθρον 11,

~

"Αρθρον 14.
Μεταβολ.αί

στοιχείων

ληξιαρχικών

πράξεων.

'Ορίζονται, λεπτομερώς, αί έπερχόμεναι μεταβολ.αί είς
τάς ληξιαρχικάς πράξεις έπαναληφθείσης τής οικείας διατάξεως τοϋ άρθρου 30 τοϋ Κ.Ν. 5097/1931, καταλλήλως,
συμπλ.ηρωθείσης διά τής προσθήκης καί τών μεταβολ.ών
δηλ.ώσεως άμφισβητήσεως τής πατρότητος. λ.ύσεως τής υιο
θεσίας, άποκηρύξεως τέκνου, ιθαγένειας, θρησκεύματος ώς·
καί άκυρώσεως γάμου.
Διά τών διατάξεων τοϋ αύτοϋ άρθρου ορίζονται, άμα, οί
ύπόχρεοι δηλ.ώσεως τών ώς άνω μεταβολ.ών.

Δήλωσις ύπό αναπήρων, τυφλ.ών καί κωφαλ.άλ.ων.
Διά τών διατάξεων τοΰ παρόντος άρθρου αντιμετωπίζον
ται, τό πρώτον, περιπτώσεις δηλ.ώσεως ληξιαρχικών γεγο
νότων ύπό αναπήρων, τυφλ.ών καί κωφαλ.άλ.ων.
.
._. · - ’Αποδεικτική

Άρθρον 12.
δύναμις · ληξιαρχικών πράξεων.

Διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου τούτου ρυθμίζεται τό θέμα
τής αποδεικτικής ισχύος τών ληξιαρχικών πράξεων.

Άρθρον 15.
Ληξιαρχικαί πράξεις γεγονότων βεβαιουμένων
διά δικαστικών αποφάσεων.
Διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου τούτου προβλέπεται ή σύν
ταξις ληξιαρχικών πράξεων, περί γεγονότος γεννήσεως,
γάμου ή θανάτου, βεβαιουμένου διά τελ.εσιδίκοϋ δικαστικής .
αποφασεως, επι
ος τον /.ηςιαρχον προσαγωγή υπο
τών ένδιαφερομένων αντιγράφου τής τοιαύτης άποφάσεως.
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Άρθρον 16.
Σύνταξις δηλώσεως γάμου καί 3α—τίσεως ύπό
θρησκευτικού λειτουργού.
Θεσπίζεται ύποχρέωσις τού θρησκευτικού λειτουργού τού
τελέσαντος ή συμ—ράξαντος εις ιεροπραξίαν βαπτίσεως ή
γάμου ο—ως συντάσση έπί τόπου. άμα τώ —έρατι της ιε
ρό—ραξίας, δήλωσιν περιέχουσαν άπαντα τά στοιχειά τής
οικείας ληξιαρχικής —ράξεως.
Δεν έκρίθη σκόπιμος ή έπανάληψις τής υπό των δια
τάξεων των παρ. 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 14 τού Κ.Ν.
5097/1931, προβλεπομένης διαδικασίας συντάξεως ληξιαρ
χικών πράξεων περί των ώς άνω γεγονότων (βαπτίσεως καί
γάμου), μετά την έκπνοήν τής προς δήλωσιν ύπό τού ύποχρέου κατά τά άρθρα 17 παρ. 3 καί 20 παρ. 1 τού ώς άνω
Κ. Νόμου τασσομένης προθεσμίας, έπί τή προσαγωγή προς
τον ληξίαρχον τής δηλώσεως ύπό τού ίερέως, καθ’ όσον ή
τήρησις τής ΰποχρεώσεως ταύτης ύπό των θρησκευτικών
λειτουργών εμφανίζει τοιαύτας δυσχερείας εις την πράξιν
ώστε ή διάταξις νά εχη τίεριπέσει ώς έπί το πολύ εις αχρη
σίαν.
"Αλλωστε σήμερον, έν οψει τού μορφωτικού καί εκπολι
τιστικού επιπέδου τού 'Ελληνικού λαού, σπάνιον εϊναιγ/ά μή
συνταχθή ληξιαρχική πράξις διά τι ληξιαρχικού γεγονός έπί
τή δηλώσει τών ύπρχρέων προς τούτο.
Άρθρον 17.

ή ύπεύθυνος δήλωσις τού ύποχρέου. κατά τάς διατάξεις
τού Ν.Δ/τος 105/1969 «περί άτομικής ευθύνης τού δηλούντος ή βεβαιούντος».
Δεν έκρίθη σκόπιμος ή έπανάληψις τής ίσχυούσης διατάςεως ή άφορώσα εις τήν δήλωσιν τής γεννήσεως, δι’ επιδείξεως. εΐ δυνατόν, καί τού νεογνού, καθ’ όσον αΰτη έχει ήδη
πλήρως άτονίσει.
Τοιαύτη έπίδειξις, άλλωστε, άντίκειται καί εις την ύγείαν
τού νεογνού καί εις τά λαμβανόμενα μέτρα προς άπλούστευσιν τών διαδικασιών έν γένει .
Άρθρον 21.
'Υπόχρεοι πρός δήλωσιν τών γεννήσεων.
'Ορίζονται οί κατά σειράν ύπόχρεοι πρός δήλωσιν τών
γεννήσεων άλλαγείσης τής ύπό τής ίσχυούσης νομοθεσίας
(άρθρ. 16 Κ.Ν. 5097/1931) προβλεπομένης σειράς ύποχρέων έν οψει τών συνθηκών ύφ’ άς σήμερον λαμβάνουν χώ
ραν οί τοκετοί. Ούτω προηγείται ό ιατρός τής μαίας ώς
ύπόχρεως διά τήν δήλωσιν γεννήσεως.
Άρθρον 22.
Στοιχεία της πραςεως γεννήσεως.
Διά τών διατάξεων τού άρθρου τούτου ορίζονται, εϊδικώτερον, τά στοιχεία, τά όποια, πλήν τών ύπό τού άρθρου 9
τού νομοσχεδίου προβλεπομένων τοιούτων, περιέχει έκάστη
ληξιαρχική πράξις γεννήσεως.

Άνασύνταξις ληξιαρχικών πράξεων.

Άρθρον 23. '
• 'Ορίζεται ή διαδικασία άνασυντάξεως ληξιαρχικών
Τοκετοί έν ίδρύματι ή κατά τήν διάρκειαν ταξειδίου.
πράξεων λόγω απώλειας ή καταστροφής, έξ οίουδήποτε
'Ορίζεται ή διαδικασία δηλώσεως γεννήσεως λαβούσης
λόγου, έν ολω ή έν μέρει, ληξιαρχικού τίνος βιβλίου, έπαναχώραν έν μαιευτηρίω, νοσοκομεία), κλινική, φυλακή ή έν
ληφθείσης τής διατάξεως τού άρθρου 3 τού Α.Ν. 85/1936
, άλλω ίδρύματι ή καταστήματι ή κατά τήν διάρκειαν ταξεικαταλλήλως τροποποιηθείσης.
δίου.
'Ωσαύτως ρυθμίζεται, το πρώτον, ή διαδικασία άνασυν
Δεν έκρίθη σκόπιμος ή έπανάληψις τών διατάξεων τής
τάξεως ληξιαρχικών βιβλίων εις περίπτωσιν φθοράς .λόγω
παραγρ. 4 τού άρθρου 1S τού Κ.Ν. 5097/1931, καθ’ άς :
χρήσεως αυτών.
α) Οί ιατροί καί αί μαΐαι ύποχρεούνται λήγοντος έκάστου
Άρθρον 1S.
μηνός νά ύποβάλουν εις τον αρμόδιον ληξίαρχον πίνακα
τών τοκετών εις ούς κατά τον λήξαντα μήνα συνέπραξαν
Άνασυστασις καταστραφέντων άρχείων.
καί
Διά τών διατάξεων τού άρθρου τούτου ρυθμίζεται, τό
• β) έκαστον ’Αστυνομικόν ή ’Ασφαλείας Τμήμα .οφείλει,
πρώτον, τό θέμα τής άνασυστάσεως καταστραφέντων άρ
κατά δεκαήμερον, νά άποστέλη πρός τον οΐκεϊον ληξίαρ
χείων ληξιαρχείων, έφαρμοζομένων άναλόγως τών διατά
χον πίνακα τών, κατά τό άρθρον 4 τού νόμου 4061 «περί
ξεων τού Νόμου 2809/1954 «περί άνασυστάσεως τών κατα
ύγιεινής καί προστασίας τής μητρότητος» δηλωθεισών γεν
στραφέντων Άρχείων τών Δικαστικών Γραφείων τής Πόνήσεων βρεφών, καθ’ όσον αύται έχουν άτονίσει, άντίκεινλεως Ζακύνθου».
ται δέ εις τά ύπό τής Διοικήσεως λαμβανόμενα μέτρα πρός
άπλούστευσιν τών διαδικασιών.
Άρθρον 19.
’Ν
Κύρωσις άνυπογράφων ληξιαρχικών πράξεων.

Άρθρον 24.

Διά τών διατάξεων τού άρθρου τούτου, ρυθμίζεται, τό
πρώτον, ή κύρωσις άνυπογράφων ληξιαρχικών πράξεων
είτε ύπό τού ληξιάρχου είτε ύπό τών συμπραξάντων κατά
νομον εις την κατάρτισιν αύτών προσώπων.

Πράξις γεννήσεως έκθετου.

θύσω καλύπτεται τό ύφιστάμενον νομοθετικόν κενόν τής
κυρώσεως τών ληξιαρχικών πράξεων, αιτινες εύρίσκονται,
ανυπόγραφοι.
Σημειωτέον ότι ή ίσχύουσα νομοθεσία καλύπτει μόνον
τας περιπτώσεις κυρώσεως άνυπογράφων ληξιαρχικών
πράξεων λόγω θανάτου τού ληξιάρχου καί μεταβατικώς,
τάς τοιαύτας κυρώσεως άνυπογράφων ληξιαρχικών πράξεων
υπο τών συμπραξάντων εις την κατάρτισιν αύτών προσώ
πων. '■
*
. / . . ’
‘ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Β'.
ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ
Άρθρον 20.

Διά τών διατάξεων τού άρθρου τούτου ορίζεται ή διαδι
κασία συντάξεως ληξιαρχικής πράξεως γεννήσεως εύρεθέντος έκθέτου, έπαναληφθεισών τών διατάξεων τού άρθρου
19 τού Κ.Ν. 5097/1931 καί 18 τού Δ/τος τής 14 - 8/29.9.
1924 «περί έκτελέσεως τού περί ληξιαρχικών πράξεων ύπ’
άριθ. 2430 νόμου», καταλλήλως, τροποποιηθεισών.
Άρθρον 25.
Όνοματοδοσία.
'Ορίζεται, τό πρώτον, ή διαδικασία όνοματοδοσίας προ
της βαπτίσεως ύπό τού έχοντος τήν έπιμέλειαν τού τέκνου,
. ήτις (όνοματοδοσία), έάν γίνηται κατά τήν σύνταξιν τής
ληξιαρχικής πράξεως .γεννήσεως άναγράφεται εις τό σώμα
αυτής, έάν δέ άργότερον εις τό περιθώριον τής πράξεως.
Άρθρον 26.

Προθεσμία δηλώσεως τών γεννήσεων.

Καταχώρεσις βαπτίσεως εις τό βιβλίον γεννήσεων.

Διά τών διατάξεων τού άρθρου τούτου ορίζεται, τό πρώτον,
ώς δικαιολογητικόν διά την δήλωσιν τής γεννήσεως, ή βε
βαίωσες ιατρού ή μαίας καί έν άδυναμία έκδόσεως ταύτης

Διά τών διατάξεων τού άρθρου τούτου ορίζεται ή διαδικα
σία δηλώσεως βαπτίσεων καί καταχωρίσεως αύτών είς τάς
ληξιαρχικάς πράξεις γεννήσεως έπί τή. προσαγωγή πρός
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'.

τον αρμόδιον ληξίαρχον τού τόπου της γεννήσεως δηλωσεως
τοΰ τελέσαντος ή συμπράξαντος εις την ιεροπραξίαν θρησκευ
τικού λειτουργού.
Ηΰξήθη εις τρεις μήνας ή προθεσμία εντός τής-Λποίας
δέον όπως δηλωθή ή βάπτισις μετά τήν πάροδον τής όποιας
άπαιτεΐται άδεια τοΰ Είσαγγελέως Πρωτοδικών, ή, οπού
δεν εδρεύει τοιοϋτος, τοΰ Εΐρηνοδίκου.
Τό μέτρον τούτο έκρίθη σκόπιμον ίνα ύπάρχη αντιστοι
χία προς την τασσομένην τρίμηνον προθεσμίαν διά τάς γεν
νήσεις μετά την πάροδον τής οποίας άπαιτεΐται ωσαύτως
άδεια τού Είσαγγελέως Πρωτοδικών ή τού Εΐρηνοδίκου
καί μη έπέρχηται σύγχυσις εις τούς ενδιαφερομένους πολίτας.
'Ομοίως, ορίζονται οί κατά σειράν υπόχρεοι προς δηλωσιν
τής βαπτίσεως.
Είς τούς ΰποχρέους συμπεριλαμβανονται, το πρώτον,
ό βαπτισθείς έφ’ όσον έχει συμπληρώσει το 14ον έτος τής
ηλικίας του, ό τυχόν έχων τήν έπιμέλειαν τού τέκνου καί οί
συγγενείς έξ αίματος τού βαπτισθέντος μέχρι καί τοΰ τρί
του βαθμού.
Ή διεύρυνσις τού κύκλου τών πρός δηλωσιν ύποχρέων
προσώπων έκρίθη άναγκαία διά τήν ταχεΐαν έξυπηρέτησιν
τών πολιτών.
Διά τών διατάξεων τού αυτού άρθρου ορίζονται, επίσης,
τά στοιχεία, άτινα δέον όπως περιλαμβάνη ή πράξις βαπτί
σεως, έπαναληφθείσης τής οικείας διατάξεως τού άρθρου 21
τού άπό 14 - 8/29.9.1924 Δ/τος «περί έκτελέσεως τού περί
ληξιαρχικών πράξεων ύπ’ άριθ. 2430 νόμου».
“Αρθρον 27.

. ν

Καταχώρισις βαπτίσεως είς τό βιβλίον έκθέσεων.
Διά τών διατάξεων τοΰ άρθρου τούτου ρυθμίζεται τό θέμα
τής άρμοδιότητος τού ληξιάρχου ενώπιον τού όποιου συντάσσεται ή πράξις βαπτίσεως, καθ’ ήν περίπτωσιν ή βάπτισις λαμβάνει χώραν είς τόπον διάφορον τού τοιούτου τής
γεννήσεως, έπαναληφθείσης τής σχετικής διατάξεως τού
άρθρου ^2 τού άπό 14 - 8/29.9.1924 Δ/τος «περί έκτελέσεως
τού περί ληξιαρχικών πράξεων ύπ’ άριθ. 2430 νόμου».
Άρθρον 28.
Καταχώρισις

τυχόν

θρησκεύματος

έπί

μη

χριστιανών.

Διά τών διατάξεων τού άρθρου τούτου ορίζεται ότι έπί
μη χριστιανών έχουν άνάλογον έφαρμογήν αί διατάξεις τών
άρθρων 26 καί 27 τοϋ νομοσχεδίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ.
ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΓΑΜΟΥ
“Αρθρον 29.
Προθεσμία δηλώσεως τού γάμου.
Διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου τούτου ορίζεται, τό πρώ
τον, ρητώς, ώς άναγκαΐον δικαιολογητικόν διά τήν δήλωσιν
τοϋ γάμου, ή κατ’ έφαρμογήν τοϋ άρθρου 46 τοϋ νομοσχε
δίου συντασσομένη δήλωσις υπό τοΰ θρησκευτικοϋ λειτουργοϋ.
Ηύξήθη ή, ύπό τής ίσχυούσης νομοθεσίας (άρθρ. 20 παρ.
1 Κ.Ν. 5097/1931), όριζομένη προθεσμία δηλώσεως τών
γάμων είς τεσσαράκοντα ημέρας.
“Αρθρον 30.
Υπόχρεοι πρός δήλωσιν τοϋ γάμου.
Διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου τούτου ορίζονται ό σύ
ζυγος ή ή σύζυγος ώς ύπόχρεοι διά τήν δήλωσιν τοϋ γάμου.
“Αρθρον 31.
Στοιχεία τής πράξεως γάμου.
Διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου τούτου ορίζονται, είδικώτερον, τά στοιχεία τά όποια, πλήν τών ύπό τοϋ άρθρου 9
τοΰ νομοσχεδίου προβλεπομένων τοιούτων, περιέχει έκάστη
ληξιαρχική πράξις γάμου. -

ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΘΑΝΑΤΟΥ.
“Αρθρον 32.
Προθεσμία

δηλώσεως θανάτου—Προϋπόθεσις
πράξεως θανάτου.

συντάξεως

Διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου τούτου, ορίζονται ή προ
θεσμία δηλώσεως τοΰ θανάτου καί αί προϋποθέσεις συντά
ξεως τής σχετικής ληξιαρχικής πράξεως, έπαναληφθεισών
τών οικείων διατάξεων τών άρθρων 22 καί 24 τοΰ Κ.Ν.
5097/1931, καταλλήλως, τροποποιηθεισών ώστε ν’ άνταποκρίνωνται είς τάς ύφισταμένας κοινωνικάς συνθήκας.
“Αρθρον 33.
Υπόχρεοι πρός δήλωσιν τοϋ θανάτου.
'Ορίζονται οί κατά σειράν ύπόχρεοι πρός δήλωσιν τοΰ
θανάτου, έπαναληφθείσης τής οικείας διατάξεως τής παρα
γράφου 2 τοϋ άρθρου 22 τοϋ Κ.Ν. 5097/1931.
Επίσης, τό πρώτον, ώρίσθη ή δυνατότης δηλώσεως τοΰ
θανάτου καί ύπό τοϋ διατηροΰντος Γραφεΐον Κηδειών.
Ωσαύτως διά τών διατάξεων τοΰ αύτοΰ άρθρου ρυθμί
ζεται τό θέμα τής δηλώσεως τοϋ θανάτου είς περίπτωσιν
έκτελέσεως θΛατικής ποινής, έπαναληφθείσης τής διατάξεως τοΰ άρθρου 26 τοϋ άπό 14 - 8/29.9.1924 Δ/τος, κα
ταλλήλως, τροποποιηθείσης.
„

“Αρθρον 34.
Στοιχεία τής πράξεως θανάτου.

Διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου τούτου ορίζονται, είδικώτερον, τά στοιχεία, τά όποια, πλήν τών ύπό τοΰ άρθρου
9 τοΰ νομοσχεδίου προβλεπομένων τοιούτων, περιέχει έκά
στη ληξιαρχική πράξις θανάτου, έπαναληφθείσης τής διατάξεως τοΰ άρθρου 23 τοϋ Κ.Ν. 5097/1931, καταλλήλως,
τροποποιηθείσης.
“Αρθρον 35.
“Αδεια ταφής.
Προβλέπεται ή διαδικασία έκδόσεως τής άδειας ταφής
ύπό τής άστυνομικής άρχής ή ύπό τοϋ προέδρου τής κοινότητος, καθ’ ήν περίπτωσιν ή ληξιαρχική πράξις έχει συνταχθή έμπροθέσμως.
.

“Αρθρον 36.
Σύνταξις ληξιαρχικής πράξεως θανάτου
μετά τον ένταφιασμόν.

Διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου τούτου άντιμετωπίζονται αί περιπτώσεις συντάξεως ληξιαρχικής πράξεως θανά
του, μετά τον ένταφιασμόν τοΰ άποβιώσαντος εΐτε μερίμνη
τής άστυνομικής άρχής εΐτε άδεια τοϋ Είσαγγελέως ή Είρηνοδίκου εΐτε διά δικαστικής άποφάσεως, έπαναληφθείσης
τής διατάξεως τοϋ άρθρου 25 τοϋ Κ.Ν. 5097/1931, καταλ
λήλως, τροποποιηθείσης ώστε νά άνταποκρίνηται είς τάς
σημερινάς κοινωνικάς συνθήκας.
“Αρθρον 37.
Πράξεις θανάτου νεογνών.
Ρυθμίζονται αί περιπτώσεις δηλώσεως, έντός δέκα ήμερών άπό τοϋ τοκετοϋ, θανάτου νεογνοϋ, περί τής γεννήσεως
τοϋ όποιου δέν έχει συνταχθή ληξιαρχική πράξις γεννήσεως,
έπαναληφθείσης τής οικείας διατάξεως τής παρ. 1 τοΰ άρ
θρου 26 τοϋ Κ.Ν.5097/1931.
Ή διάταξις τοϋ παρόντος άρθρου άφορά είς τήν σύντα
ξιν ίδιομόρφου ληξιαρχικής πράξεως, ήτις είναι πράξις γεν
νήσεως καί τοιαύτη θανάτου, χωρίς νά γίνηται μνεία έν
αύτή έάν τό τέκνον έγεννήθη ζών ή νεκρόν, είμή μόνον ότι
τοΰτο δέν ύφίσταται πλέον έν τή ζωή.
Τυχόν άναγραοή έν τή πράξει, παρά τήν άπαγόρευσιν, ότι
τό τέκνον έγεννήθη ζών ή νεκρόν, ούδεμίαν άποδεικτικήν
ίσχύν έχει (άρθρον 12 παρ. 2 νομοσχεδίου).
-

ο
Δια τών διατάξεων τοΰ αύτοΰ άρθρου, ορίζεται, τό πρώότι έπί διακοττ7,ς κυήσεως προ τής συμπληρώσεως
εκατόν όγδοήκοντα ήμερων άπό τής ένάρςεώς της, δέν συντάσσεται ληξιαρχική πραξις, λυομένης ούτω, σχετικής άμφιτβητήσεως.
7ον,

’Άρθρσν 38.
Άνεύρεσις πτώμάτος αγνώστου ταυτότητος.
Μή άνεύρεσις τοΰ σώματος τοΰ θανόντος.
Διά των διατάξεων τοΰ άρθρου τουτου ορίζεται η διαδι
κασία συντάξεως ληξιαρχικής πράςεως θανάτου, εις περιττωσιν άνευρέσεως πτώματος, τοΰ όποιου η ταυτοτης είναι
ίυσδιάγνωστος, έπί τή βάσει έκθέσεως τής αρχής (αστυνο
μικής, στρατιωτικής κ.λ.π.).
Κατά την αύτήν ώς άνω διαδικασίαν συντάσσεται η λη
ξιαρχική πραξις θανάτου διά πρόσω—ον, όπερ είναι βέβαιον
ότι άπέθανε, δέν εύρέθη όμως τό σώμα αύτοΰ.
Ωσαύτως ρυθμίζεται, τό πρώτον, ή άρμοδιότης τοΰ ληιάρχου προς σύνταξιν τής ληξιαρχικής πράξεως θανάτου
ιά τήν περί—τωσιν καθ’ ήν άνευρέθη πτώμα, ούτινος ή ταυτότης είναι δυσδιάγνουστος. Ούτως ή ληξιαρχική πραξις δύαται να συντάσσηται ύπό τοΰ ληξιάρχου τοΰ τόπου εύρέσεως
τοΰ πτώματος, άν άγνοήται ό τόπος θανάτου.
"Αρθρον 39.
Θάνατος έν ίδρύματι ή κα->ά τήν διάρκειαν
ταξιδιού — Άφάηεια.
Διά τών διατάξεων τοΰ άρθρου τούτου ορίζεται, λεπτομεώς, ή διαδικασία συντάξεως ληξιαρχικής πράξεως θανά
του, έφ’ όσον ό θάνατος συνέβει έν ίδρύματι ή κατά τήν διάρ
κειαν ταξιδιού διά πλοίου, σιδηροδρόμου, αυτοκινήτου ή
καί άεροσκάφους,' έπαναληφθείσης τής οικείας διατάξεως
ής παραγράφου 1 τοΰ άρθρου 29 τοΰ Κ.Ν. 5097/1931.
'Ωσαύτως ρυθμίζεται ή άρμοδιότης τοΰ ληξιάρχου προς
ύνταξιν τής ληξιαρχικής πράξεως θανάτου καθ’ ήν περίτωσιν, προ τής συντάξεως ληξιαρχικής πράξεως θανάτου
> ω τόπω ούτος συνέβη, μετηνέχθη ό νεκρός προς ταφήν
ς άλλην ληξιαρχικήν περιφέρειαν, έπαναληφθείσης τής
•κείας διατάξεως τής παρ. 1 τοΰ άρθρου 29 τοΰ Κ.Ν. 5097/
931.
Ούτως, εις την περίπτωσιν ταύτην ή ληξιαρχική πραξις
ανατου συντάσσεται εις τό ληξιαρχεΐον τοΰ τόπου ταφής.
Δια τών διατάξεων τοΰ αύτοΰ άρθρου ορίζεται έπίσης ή
αδικασία, έν γένει, συντάξεως ληξιαρχικών πράξεων θα•-του έττελθόντος λόγω ναυαγίου, έπαναληφθεισών τών διαχςεων τών παρ. 2 καί 3 τοΰ άρθρου 29 τοΰ Κ.Ν.5097/1931,
ιοποποιηθεισών άναλόγως.
Ωσαύτως ρυθμίζεται τό θέμα συντάξεως ληξιαρχικής
ιάξεως άφανείας, μή τασσόμενης εις τήν περίπτωσιν ταύίν προθεσμίας δηλώσεως, λόγω τής φύσεως τοΰ ληξιαρχι
κό τούτου γεγονότος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'.

Διά τών διατάξεων τοΰ άρθρου τούτου ορίζεται ότι αί λη
ξιαρχικά! πράξεις γεννήσεως καί θανάτου "Ελληνος υπηκόου
αί συνταχθεΐσαι ενώπιον έπιχωρίου άρχής έχουν άποδεικτικήν ίσχύν καί έν Έλλάδι, έφ’ όσον έτηρήθησαν αί δια
τυπώσεις, άς ορίζει ό νόμος τοΰ τόπου τής συντάξεως αύτών. 'Η διάταξις αύτη άποτελεϊ έφαρμογήν τής γενικωτέρας
άρχής τοΰ κανόνος LOGUS REGIT ACTUM.
"Αρθρον 42.
Ύποχρέωσις δηλώσεως ληξιαρχικών γεγονότων
λαμβανόντων χώραν εις τήν άλλοδαττήν.
Διά τών διατάξεων τοΰ άρθρου τούτου ορίζονται αί υπο
χρεώσεις τών έν τή άλλοδαπή ευρισκομένων Ελλήνων προς
δήλωσιν τών έν αύτή λαμβανόντων χώραν ληξιαρχικών γε
γονότων ένώπιον τής κατά τόπον άρμοδίας ' Ελληνικής προ
ξενικής άρχής.
Προς έξυπηρέτησιν τών 'Ελλήνων υπηκόων προεβλέφθη,
ρητώς, ή δυνατότης δηλώσεως τών ληξιαρχικών γεγονό
των γεννήσεως -καί θανάτου—καί ένώπιον τών -έπιχωρίων
άρχών.
’Εν τή τελευταία ταύτη περιπτώσει οί ενδιαφερόμενοι
■ οφείλουν όπως άντίγραφα τών συντασσομένων πράξεων
ύποβάλλουν, εντός τριών μηνών άπό τής συντάξεώς των,
εις τήν άρμοδίαν Ελληνικήν προξενικήν, άρχήν, προς μετάφρασιν καί βεβαίωσιν ότι έτηρήθησαν αί διατυπώσεις, άς
ορίζει ό νόμος τοΰ τόπου τής συντάξεως αύτών, καί τήν, έν
συνεχεία, άποστολήν των, μερίμνη τής Ελληνικής προξενι
κής άρρχής εις τό ληξιαρχείου ’Αθηνών.
'Η τασσομένη προθεσμία τών τριών μηνών διά τήν υπο
βολήν τών έν λόγω πράξεων ένώπιον τής άρμοδίας Ελληνι
κής προξενικής άρχής δέν είναι άνατρεπτική.
Διά τών διατάξεων τοΰ αύτοΰ άρθρου καί προς έξυπηρέτησιν τών Ελλήνων πολιτών ορίζεται ότι οί ένδιαφερόμενοι
δύνανται νά ύπόβάλλουν άντίγραφα τών ένώπιον τών έπι
χωρίων άρχών συνταχθεισών ληξιαρχικών πράξεων μετ’
έπισήμου μεταφράσεως, άπ’ εύθείας, εις τό ληξιαρχείου
’Αθηνών.
’Ομοίως, διά τον αύτόν σκοπόν ορίζεται ότι, διά τά λη
ξιαρχικά γεγονότα γεννήσεως καί γάμου, τά λαμβάνοντα
χώραν έν τή άλλοδαπή πρό, κατά καί μετά τήν ίσχύν τοΰ
προτεινομένου νόμου, διά τά όποια δέν συνετάγη έν τή άλ
λοδαπή ληξιαρχική πραξις, δύναται νά συντάσσηται τοιαύτη
ένώπιον τοΰ ληξιαρχείου ’Αθηνών, άδεια τοΰ Είσαγγελέως
Πρωτοδικών ’Αθηνών, έφαρμοζομένων ώς προς τήν τυχόν
έπιβολήν κυρώσεων τών διατάξεων τής παραγράφου 2 τοΰ
άρθρου 20 καί τής παραγράφου 2 τοΰ άρθρου 29.
Διά τών διατάξεων τοΰ αύτοΰ άρθρου έρρυθμίσθη, άμα,
τό θέμα τής συντάξεως ληξιαρχικών πράξεων θανάτου ναυ
τικών καί στρατιωτικών, λαμβάνοντος χώραν έν τή άλλο
δαπή, επί τή έκθέσει τής άρμοδίας άρχής, συμφώνως προς
τήν άκολουθουμένην έν τή πράξει τακτικήν.
"Αρθρον 43.

ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
"Αρθρον 40.

"Αρθρον 41.
’Ισχύς ληξιαρχικής πράξεως αλλοδαπής άρχής.

_

;

'Αρμόδιον ληξιαρχείου προς καταχώρισιν ληξιαρχικών
πράξεων συντασσομένων έν τή άλλοδαπή.

Διά τών διατάξεων τοΰ άρθρου τούτου ορίζεται ότι καθή'•'τα ληξιάρχου διά τούς έν τή άλλοδαπή "Ελληνας υπηκόους
~κει ό προϊστάμενος τής Ελληνικής προξενικής άρχής ή
υπό τούτου οριζόμενος προξενικός υπάλληλος, έπανα./θεισης τής διατάξεως τοΰ άρθρου 4 τοΰ Κ.Ν.5097/1931,
-’Ταλλήλως, τροποποιηθείσης.

Διά τών διατάξεων τοΰ άρθρου τούτου ορίζεται τό λη
ξιαρχείου ’Αθηνών ώς άρμόδιον ληξιαρχείου πρός καταχώρισίν (μεταγραφήν) τών έν τή άλλοδαπή συντασσομένων
ληξιαρχικών πράξεων είτε ένώπιον τών Ελληνικών προξε
νικών άρχών είτε ένώπιον τών έπιχωρίων άρχών.
Ή καταχώρισις (μεταγραφή) ένεργεϊται μετά προηγού
μενου έλεγχον τών ληξιαρχικών πράξεων ύπό τοΰ ληξιάρχου
’Αθηνών.

Επίσης διά τών διατάξεων τοΰ αύτοΰ-άρθρου ορίζονται
τηρητέα βιβλία παρ’ έκάστη Ελληνική προξενική άρχή
νς καταχώρισιν τών ληξιαρχικών γεγονότων.

Ούτως άπλουστεύεται ή διαδικασία τής καταχωρίσεως τών
έν λόγω πράξεων, δι’ άς ύπό τής ΐσχυούσης νομοθεσίας άπαιτεϊται ό έλεγχος αύτών ύπό τοΰ 'Τπουονείου Έσωτεοικών.

Ληξίαρχοι

έν τή αλλοδαπή - Τηρητέα βιβλία.
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"Αρθρον 44.
Υποχρεώσεις άσκούντων καθήκοντα ληξιάρχων
έν τή άλλοδαπή.
Διά των διατάξεων τοϋ άρθρου τούτου ορίζονται αί υπο
χρεώσεις των έν τή αλλοδαπή άσκούντων καθήκοντα ληξιάρχων ως αύται, είδικώτερον, ορίζονται έν άρθρω 4 τοϋ
νομοσχεδίου έξαιρέσει τής προβλεπομένης τοιαύτης ύπδ τοϋ
εδαφίου η' τοϋ αύτοϋ άρθρου.
■ Εις τάς έν λόγω υποχρεώσεις προστίθενται καί αί τοιαϋται ανελλιπούς αποστολής άντιγράφων των ένώπιον αύτών
συνταχθεισών ληξιαρχικών πράξεων καί των ύποβαλλομένων
αύτοΐς άντιγράφων των ένώπιον έπιχωρίων αρχών συντα
χθεισών τοιούτων, άφορωσών εις "Ελληνας υπηκόους, άπ’
ευθείας, είς τό ληξιαρχεΐον ’Αθηνών προς έλεγχον καί καταχώρισιν (μεταγραφήν).
"Αρθρον 45.
’Εκπρόθεσμος δήλωσις έν τή άλλοδαπή ληξιαρχικών
γεγονότων — Διόρθωσις ληξιαρχικών πράξεων.
Διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου τούτου ρυθμίζεται, συμ•ψώνως προς έκδοθείσας κατά καιρούς έρμηνευτικάς έγκυκλίους τής διοικήσεως (52271/17.5.1971 'Υπουργείου Δι
καιοσύνης) ή περίπτωσις εκπροθέσμου δηλώσεως γεννήσεως
καί γάμου ένώπιον τών Ελληνικών προξενικών άρχών, άδεια
τοϋ προϊσταμένου τής Ελληνικής προξενικής άρχής είτε
ούτος άσκεϊ καθήκοντα ληξιάρχου είτε μή.
'Ωσαύτως διά τών διατάξεων τοϋ αύτοϋ άρθρου ρυθμίζε
ται, τό πρώτον, ή διόρθωσις ληξιαρχικών πράξεων άδεια
τοϋ προϊσταμένου τής Ελληνικής προξενικής άρχής.
Ούτως έπιτυγχάνεται εύρυθμος λειτουργία τών ληξιαρχι
κών υπηρεσιών καί ταχεία έξυπηρέτησις τών Ελλήνων πο
λιτών.
"Αρθρον 46.
Έπιθεώρησις ληξιαρχικών βιβλίων τηρουμένων
ύπό Ελληνικών προξενικών άρχών.
Διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου τούτου ρυθμίζεται τό θέμα
τής έπιθεωρήσεως τών ληξιαρχικών βιβλίων τών τηρουμέ
νων παρά τών έν τή άλλοδαπή άσκούντων διά τούς "Ελλη
νας υπηκόους καθήκοντα ληξιάρχου, ένεργουμένης υπό τής
Γενικής Έπιθεωρώσεως τοϋ 'Υπουργείου Εξωτερικών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'.
ΤΕΛΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
"Αρθρον 47.·
Καθορισμός λεπτομερειών έφαρμογής τοϋ παρόντος νόμου.
Προβλέπεται ή έκδοσις προεδρικών διαταγμάτων προς
καθορισμόν τών λεπτομερειών έφαρμογής τοϋ προτεινομένου νόμου.
Διά τών διατάξεων τοϋ αύτοϋ άρθρου καί προς έξασφάλ.ισιν τής ομαλής λ,ειτουργίας τών ληξιαρχείων μέχρις έκδόσεως τών ώς άνω διαταγμάτων, ορίζεται ότι έφαρμόζονται
τα προς· εκτελ.εσιν τών υφισταμένων άντιστοίχων διατάξεων
έκδοθέντα διατάγματα, άτινα καταργοϋνται άμα τή έκδόσει τών ώς είρηται προεδρικών διαταγμάτων.

γονότων έν περιπτώσει παραλ.είψεως δηλ.ωσεως αυτών
έπαναληφθεισών τών διατάξεων τοϋ άρθρου 34 τής ίσχυου
σης νομοθεσίας, καταλλήλως, τροποποιηθεισών.
"Αρθρον 50.
Καταργούμεναι διατάξεις.
Διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου τούτου ορίζονται αί καταρ
γούμεναι διατάξεις άπό τής ισχύος τοϋ προτεινομενου νομού
"Αρθρον 51.
Χρόνος ένάρξεως ισχύος.
'Ορίζεται ό χρόνος ένάρξεως ισχύος τοϋ προτεινομένου
νόμου.
’Εν Άθήναις τή 16 Μαρτίου 1976
Ό Υπουργός Προεδρίας Κυβερνήσεως
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΛΛΗΣ
'Ο 'Υπουργός ’Εξωτερικών
ΔΗΜ. ΜΠΙΤΣΙΟΣ
'Ο 'Υπουργός ’Εσωτερικών
ΚΩΝ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
'Ο 'Υπουργός Οικονομικών
ΕΥΑΓΓ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΑΟΥ.
'Ο 'Υπουργός Δικαιοσύνης
ΚΩΝ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ
ΠΙΝΑΞ
Περιλαμβάνων νομοθετήματα, έξαιρέσει τοϋ Κ.Ν.5097/1931
«περί ληξιαρχικών πράξεων»,' άφορώντα είς ληξιαρχικάς
πράξεις.
α) Νόμος 5414 τής 22/25.4.1932 «περί ληξιαρχικής κατα·
χωρίσεως τών έν τή άλλοδαπή γεννήσεων καί γάμων τώ'.
Ελλήνων υπηκόων καί άλλων τινών σχετικών προς τον λη
ξιαρχικόν νόμον διατάξεων.
β) Ν.Δ. τής 26/26.9.1935, περί συμπληρώσεως καί τροποποιήσεως τοϋ, διά τοϋ άπό 24/25.8.1931 διατάγματος,
κωδικοποιηθέντος νόμου 5097 «περί ληξιαρχικών πράξεων».
γ) Α. Νόμος 85 τής 26 — 8/7.9.1936 «περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως διατάξεων τοϋ κωδικοποιημένου
ληξιαρχικού νόμου 5097, ώς έτροποποιήθη υπό Ν.Δ. τής
26/26.9.1935».
δ) Ν.Δ. 217 τής 24/26.6.1941 «περί συμπληρώσεως τού
κώδικος, περί ληξιαρχικών πράξεων».
ε) Ν.Δ. 484 τής 6/18.9.1941, περί τροποποιήσεως καί
συμπληρώσεως διατάξεών τινων τοϋ κωδικοποιημένου νό
μου 5097, «περί ληξιαρχικών πράξεων».
στ) Ν.Δ. 851 τής 11/27.12.1941, περί τροποποιήσεως
καί συμπληρώσεως διατάξεών τινων τοϋ κωδικοποιημένου
νόμου 5097 «περί ληξιαρχικών πράξεων» καί άλλων δια
τάξεων.
ζ) Ν.Δ. τής 25-6/28.7.1942, περί
καταργήσεως
τοϋ άρθρου 4 τοϋ Ν.Δ. 851 τής 11/27.12.1941 «περί τρο
ποποιήσεως καί συμπληρώσεως διατάξεών τινων τοϋ κωδικοποιημένου νόμου 5097 «περί ληξιαρχικών πράξεων» και
άλλων διατάξεων».

"Αρθρον 48.
Ποινικαί διατάξεις.
Διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου τούτου προβλέπονται αί
ΰπό τών διατάξεων τοϋ άρθρου 458 τοϋ Ποινικού Κώδικος
όριζόμεναι ποιναί είς βάρος τών υπευθύνων εις περίπτωσιν,
παραλ.είψεως έκπληρώσεως τών άπορρεουσών έκ τοϋ νομο
σχεδίου ύποχρεώσεών των, έπαναληφθεισών τών διατάξεων
τοϋ άρθρου 32 τής ίσχυούσης νομοθεσίας, καταλλήλως,
τροποποιηθεισών.
"Αρθρον 49.

η) Ν.Δ. 259 τής 17/18.4.1947 «περί έπαναφοράς έν
ΐσχύι τής διατάξεως τοϋ άρθρου 1 τοϋ Α.Ν.726/1945 και
άλλων τινών διατάξεων».
θ) Ν.Δ.613 τής 17/19.4.1948 «περί καταχωρίσεως τών
ληξιαρχικών γεγονότων τών λ.αβόντων χώραν κατά την διάρ
κειαν τής Βουλγαρικής Κατοχής καί άλλων τινών συναφών
διατάξεων».

Ποινική εύθύνη ύποχρέων, έν περιπτώσει παραλ.είψεως
δηλώσεως τών ληξιαρχικών γεγονότων.
Διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου τούτου προβλ.έπονται πόιναί εις βάρος τών ύποχρέων προς δήλ,ωσιν ληξιαρχικών γε

ι) Α.Ν. 902 τής 14/17.3.1949 «περί παρατάσεως τών
προθεσμιών τής παραγράφου 1 τοϋ άρθρου 1 τοϋ ύπ’ άριθ·
613/1948 Ν.Δ. καί τή; παρ. 3 τοϋ άεθοου 3 τοϋ ύπ’ άριθ·
614/1948 Ν.Δ.».

·,χ) Άρθρον 2 τοΰ Ν.Δ.1130 τής 5 S.3.1949 «ττεοι- στα-χΐζων άφορωσών εις τήν εκδοσιν ζιστοζοιητικών Ποινικού
Μητρώου ΰττηρετούντων ύζό τά όζλχ καί εΐς-τήν σύντχςιν
λτόιαρ/ικών ζράςεων μή συντχχθεισών εμζροθεσμως, συνείχ τής συμμοριακής δράσεως».
.β) Άρθρα 1 καί 3 τοΰ Ν.Δ. 2455 τής 1,14.7.1953, — ο\
έζχνασορχς έν ίσχύι καί έζεκτάσεως των όιχτχςεων τοΰ
άρθρου i τοΰ Ν.Δ. 613/1948 «ζερί κχτα/ωρίσεως των ληrιαρχικών γεγονότων των λαβόντων χωράν κατά τήν διάρ
κειαν τής Βουλγαρικής Κατοχής κ.λ.-.» καί άλλων τινών
διατάξεων ττερί τοϋ ζροσωζικοϋ των ειδικών έμμισθων ληίιαρχείων καί τών ληξιαρχικών ττραςεων.
ιγ) Άρθρον 1 τοϋ Νόμου 32S4 τής 29-6/1.7.1955,
—ερί —αρατάσεως τής ισχύος τοϋ άρθρου 1 τοϋ Ν. Δ/τος
613/1948 «ττερί καταχωρίσεως τών ληςιαρχικών γεγονό
των τών λαβόντων χώραν κατά τήν διάρκειαν τής Βουλγαρι
κής Κατοχής κ.λ.ττ.».
ιδ) Άρθρα 1 καί 3 τοϋ νόμου 3805 τής 21/27.12.1957
«ττερί τταρχτάσεως τής ισχύος τοϋ άρθρου 1 τοΰ Ν.Δ. 613/
1948 καί τροττοττοιήσεως τών ττερί ττροσωττικοϋ τών Ειδι
κών Εμμίσθων Ληξιαρχείων κειμένων διατάξεων καί Μττοθηκοφυλακείων κειμένων διατάξεων».

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ
Περί ληξιαρχικών ζράξεων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.
ΓΕΝΙΚΑ! ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρ-λραν 1.
Ληξιαρχικοί ζεριφέρ»ιαι.
1. 'Έκαστος δήμος καί έκαστη κοινότης άζοτελεί ίδιαν
ληξιαρχικήν ζεριρερειχ/.
2. Δι’ άζοσάσιως τοΰ 'Τζαυργοΰ τών Εσωτερικών, δημο
σιευόμενης διά τής Ερημερίδος τής Κυβερνήσεως, ξύναται
αία ληξιαρχική ζεριοέρεια να ύζοδιαιρε-ΰή εις ζλειονας ή
ζλειονε; νά συμζτυχ-3οό/ εις μίαν.

3.
Είς ζερίζτωσιν ύζοίιχιρεσεως μιας ληξιαρχικής
ςερείας είς ζλειονας ίο αρμόζονται άναλόγως τά είς τάς
ηγουμενας τταραγράσους άνασερομενα.
4.
"Ο κατά τήν τταράγρασον 2 διοριτόείς δημοτικές ή κοι
νοτικές ή δημόσιος ϋζάλληλος. άττοχωρών όριστικώς. έξ οίουοήζοτε λόγου, τής κυρίας αυτού -ΰέσεως, αζοβάλλει αυτο
δικαίως τήν ιδιότητα τοϋ ληξιάρχου.
Ομοίως, έ κατά τήν ζαράγράρον 2 διαριτύείς άζοβάλλεΐ
αυτοδικαίως τήν ιδιότητα τοΰ ληξιάρχου, ίν, έζελ-ΰούσης με
ταβολής είς τέ τρότωτον τοΰ δημάρχου ή ζροόεδρου κοινότητος. ό νέος δήμαρχος ή ζρόεδρος κοινότητες δηλώση έγγράοως ζρός τον ληξίαρχον ότι κατά τήν διάρκεια·/ τής -ΰττείας
του ώς δημάρχου ή ζροεδρου κοινότητες ·3ά ο ι εξ άγη ό ίδιος
τήν ληξιαρχικήν ΰζηρεσίχ/ καί is' ής ημέρας άναλάίη τού
την. Περί τής τοιαύτης μεταβολής τοΰ ζροσώζου τοΰ λη
ξιάρχου εϊδοζοιείται άτμέσως καί ή οικεία νομαρχία.
- 5. Κατά ζάσαν άλλην τερίττωσιν ή άταλλαγή ατό τών
ληξιαρχικών κζύηη.όντων τοΰ κατά τήν ταράγραρ-ον 2 τοΰ
ζαρόντος άρ-ΰρου διορισ-ΰέντος ληξιάρχου γίνεται κα-3’ ον καί
ό διορισμός αϋτοϋ τρόζον καί μόνον ένεκα λόγων δικαιολογοΰντων τ αυτήν.
6.
Οί διοριζόμενο·, ληξίαρχοι έκ μή δημοτικών ή κοινοτι
κών ή δημοσίων ύταλλήλων δέον νά έχουν άζολυτήριον γυ
μνασίου καί έν ελλείψει τοιούτου δημοτικού σχολείου.
Ούτοι δίδουν τον όρκον τοΰ δημοσίου ύζαλλήλου ένώζιον
τοΰ νομάρχου.
7. Τό λειτούργημα τοΰ ληξιάρχου εξΔι αμισ-Sov, έρ’ όσον
ασκείται ύτό τοΰ δημάρχου ή τοΰ ζροέδρ>υ τής κοινότητες ή
τών νομίμων αυτών άναζληρωτών.
8. Β!ς τούς κατά τήν ζαράγραρον 2 τοΰ ζαρόντος χρ-3ρσυ
διοριζόμενους ληξιάρχους καταβάλλεται άζοζημίωσις βαρύνουσα τή/ είς τον ζροϋζολογισμόν τοΰ οικείου δήμου ή κοινό
τητάς κατ’ έτος όνογραρομένην ειδικήν ζίστωσιν.
Εκ τούτων, οι μεν δηχετικοί ή κοινοτικοί ΰζάλληλοι άζοζημιοΰνται κατά τάς οικείας διατάξεις τοΰ κωδικός ζερί κχ
ταστάσεως δημοτικών καί κοινοτικών ύζαλλήλων, σί δε δημό
σιοι ϋζάλληλοι λαμβάνουν άζοζημίωσιν κα·3οριζαμένηγ δι’ άζοράσεως τοΰ δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, έγκρινομένης
ύζό τοϋ νομάρχου, μή δυναμενην νά ϋζερβαίνη τά 20% τοΰ
βασικού μηνιαίου μ:σ·ΰοΰ αυτών/ Οί λοιζοί λαμβάνουν άζοζημίωσιν κα·3οριζομένην δι’ άζοράσεως τοΰ δημοτικού ή κοινο
τικού συμβουλίου, έγκρινομένης ύζό τοΰ νομάρχου.

Άρ-5-pcv 2.
"Αρόρον 3.
Ληξίαρχοι.
1. Εζιουλασσομένων τών διατάξεων τοΰ άρ-λρου 3 τοΰ ζα
ρόντος νόμου ληξίαρχοι είναι : Εις έκαστον δήμο/ ό δήμαρ
χος καί είς έκάστην κοινότητα ό ζρόεδρος τής κοινότητος,
άναζληρούμενοι κ·αί κατά τά καθήκοντα ταΰτα ύζο τών νο
μίμων αύτών άναζληρωτών.
Είς ζερίζτωσιν συμζτύξεως ζλειόνων ληξιαρχικών ζερι
οί ρε ιών είς μίαν ληξίαρχος ορίζεται ύζό τοΰ νομάρχου εις
τών δημάρχων ή ζρεέδρων κοινοτήτων.
2. ’Οσάκις ή ένάσκησις τών καθηκόντων τοΰ ληξιάρχου
νζο τών κατά τήν ζροηγουμένη/ ζαρ άγρ άρον ζροσώζω·/ άζορ2:'"Τ; ά'/έρικτος ή ιδιαιτέρως δυσχερής είτε ζροσκαίρως, είτε
;·αρν.ώς, ληξίαρχος δύναται νά διορισόή δι’ άζοράσεως τοΰ
οικείου νομάρχου, δημοσιευόμενης διά τής ’Ερημεμίδος τής
Κυβερνήσεως, δημοτικός ή κοινοτικός ή δημόσιος ύζάλληλος
η καί δημότης κάτοικος τής κοινότητος. Μέχρι τοΰ διορί
σου τούτου, καύήκο/τα ληξιάρχου έκζληροί, κατ’ εντολήν
οου νομάρχου, έν τών ανωτέρω ζροσώζων, έν ανάγκη δε καί
-γ “ώ> έγγυς τής ζεριρερείας ληξιάρχων. Tor/ έτή> τοΰ νοϋ-αρχου, κατά τ’ άνωτερω, διορ ισ-υέντα άναζληροί, άζόντα ή
νή/-σμενον. ό δήμαρχος ή ό ζρόεδρος τής κοινότητος ή ό
νόμιμός τούτων άναζληρωτής ή, έν έζειγοΰση άινάρκη, τό
^ τούτων ζροσωρινώς _ οριζόμενο/ έτερον ζρόσωζον.-'ίι

Ειδικά ληξιαρχεία.
Διά Προεδρικού Διατάγματος, έκδιδομενου ζροτάσει τών
Γζουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως, ’Εσωτερικών καί Οικο
νομικών, δύ·/χ/ται νά συσταλοΰ·/, είς ζόλεις ζρχ^μοττικοΰ ζλη•λυσμοΰ χ/ω τών εκατόν χιλιάδων, ειδικά ληξιαρχεία, τέραν
τών ήδη συνεστημένων τοιούτων.
Διά τοϋ χύτου διατάγματος κχΰορίζεται ή ζεριρέρεια τοΰ
ειδικού ληξιαρχείου καί συνιστώνται αί άζαιτού;χεναι διά τήν
λειτουργίχ/ τούτου νέα: -ίέσεις ζροσωζικοΰ.
»
'Ap-Spov 4.
Καλήκοντα ληξιάρχου.

,

Ό ληξίαρχος ΰζοχρεοΰται:
α. Νά τηρή τά κατά τό άρθρον 8
βιβλία.

τού ζαρόντος νόμου

S.
Νά καταχωρίζη τάς κατά τόν νόμο/ ΰζ’. αΰτοΰ συντα,κτέ^ς ληξιαρχικός ζράξεις εις τά κατά τό άρ-λρον 8 τοΰ
ζαρόντος νέμου βιβλία. Ουτος δέν σύνασα? νά συντάξη ληξι«σχικήν ζράξιν άρορώσχ/ έχυτόν, σύζυγον, συγγενείς έξ αί
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4.
Ή κατά τάς κροηγουμένας καραγράοους κειθαρχικ
ευθύνη ύφίστατα: άναλόγως καί έκ! κροσώκων κροσωρινώ
άσκούντων χα-ύήκ,οντα ληξιάρχου.

ματος και εξ αγχιστείας αύτοΰ κ2τ’ ευθείαν μέν γραμμήν
άκεριορίστως, έκ κλαγίου δέ μέχρι κζι τοΰ δευτέρου βαθμού
ή ληξιαρχικήν κράξιν, εις ήν τοιζΰτα σρόσωσα κζρίσταντζ:
ώς δηλούντες. Ή καρά τήν ακαγόρευσιν ταύτην συντζχθείσα:
ληξιαρχική κράξις είναι άκυρος.

Άρ*5ρον 7.

γ. Να άναγεγνώσκη τάς συνταχθείσζς αράξεις εις τούς
δηλοϋντας, σαρόντων καί τών τυχόν, κατά το ,άρθρο·/ 10
τοΰ/καρόντος νόμου, σροσληφθέντων μαρτύρων.
2.
Νά έκδίδη αντίγραφα, άκοσκάσματζ χζ! κιστοκοιητικά
τών εις τά βιβλία κράξεων ή των σχετικών ττρος ταύτας
καρ’ οώτω ευρισκομένων δημοσίων εγγράφων.
ε. Νά καρέχη εις το Ύκουργείον Συντονισμού στατιστικά;
δημογιμαφικάς κληροφορίας, κατά τάς οδηγίας τού Ύκουργείου τούτον.
στ. Νά άκοστέλλη άντίγραφα η ά-οσκάσματα:
1) Ληξιαρχιικών κράξεων γεννησεως ττρος τον δήμον η
την κοινότητα. εις τό ϊημοτολόγιον τοΰ όττοίου φέροντζι εγ
γεγραμμένοι οί γονείς
τοΰ εις όν ή ληξιαρχική σραξις
• άφορά.
2) Ληξιαρχικών κράξεων γάμου ττρος τόν δήμον ή την
κοινότητα, εϊς τό ϊημοτολόγιον τού όττοίου φέρονται εγγεγραμ
μένοι οί σύζυγοι.
3) Ληξιαρχιικών ■ κράξεων θανάτου εις το τέλος έκαστον
μηνός χρός τόν δήμον η την κοινότητα, εις τό μητρώο·* άρρένων και ϊημοτολόγιον τού όκοίου φέρονται εγγεγραμμένοι
οι «κοβιοΰντες.
.
4) Τών συν τασσ υμένων εκθέσεων, εντός δέκα ημερών άτό
τής συντάξεως αυτών, ττρος τόν ληξίαρχον καρ’ φ ή σχε
τική ληξιαρχική τράξις εις τό κεριθώριον τής όκοιας ϊέον
οκως κατοχωρισθή ή μεταβολή ή κροσθήκη, τερ,ι ών τά άρ
θρα 14 χζΐ 26 τοΰ καρόντος νόμον.
ζ. Νά έκκληροί τά ναό τών διατάξεων τών —ζραγράρων
2 καί 3 τ,οΰ άρθρου 20 τοΰ Νομοθετικού Διατάγματος 762/
1970 «κερί μητρώων άρρένων» καί τών τοιούτων τής καραγράφου 1 τοΰ άρθρου 6 τοΰ Νομοθετικού Διατάγματος 127/
1969 «κερί τής άκοϊεικτικής ισχύος τών άστυνομικών ταυ
τοτήτων», οριζόμενα.
η. Νά μηνύη τό** μή έμκρ οθέσμως ϊηλώσαντα γεγονός,,
κερί ού £οε· νά συνταχ-Sή ληξιαρχική κράξις, έφ’ όσον τό
γεγονός τούτο “εριήλθεν όκωσϊήκοτε εις γνώσιν αυτού.
Άρθρο/ 5.
Τοκική άρμοίιότης ληξιάρχου.
Αί κατά τό αρθρον 8 ληξιαρχικαί κράξεις γεννήσεως.
γάυ,ου καί θανάτου καταρτίζονται εις τό ληξιαρχείον τής λη
ξιαρχικής κεριφερείας, εις ήν έλαβον χώραν τά γεγονότα
τούτα, έκτος έάν άλλως ορίζεται εϊς τόν καρόντα νόμον,
Άρθρον 6.

-

’Εκι-ύεώρησις ληξιαρχείων.
1. Ή έκιΔεώρησις τών ληξιαρχείων/ ένεργεϊται ύκό το
Είσαγγελέως Πρωτοδικών, ϊυναμένου ν' άνα-ύέτη ταύτην
κροκειμένου μέν κερί ληξιαρχείων τής έδρας τού Πρωτοδι
κείου εις ’Αντεισαγγελέα, κροκειμένου δέ κερί ληξιαρχείω
έκτος τής έδρας τού Πρωτοδικείου, εις τά/ κατά τόκον άρ
μόδια/ Βίρηνοίίκην, ϋκοχρεουμένων εις σύνταξιν, ε’ις δικύ.οά
icία·.τέρμς έκ-ύέσεως έκι-ύεωρήσεως δι’ έκαστο-/ ληξιαρχείον
2. Ή έκι-$εώρησις, τών μέν εις τήν έδραν τοΰ. Πρωτοδι
κείου ληξιαρχείων, ένεργεϊται εντός τοΰ κρώτου διμηνου ακ
τής λήξεως έκαστου έξαμήνου, τών δέ λοικών, ενηος το
κρώτου τετραμήνου άκό τής λήξεως έκαστου έτους.
3. Οί ένεργοΰντες τήν έκι-ύεώρησιν συ-υτασσουν ιδιαίτερα
άτομικάς έκ-ύέσεις, εις δικλοΰν, δι’ έκαστον ληξιαρ’χον^ κερ
τών έκ τής έκιάεωρήσεως διακιστω-βέντων καί ιδία κερί τώ'
διακιστω-όεισών καραβάσεων, τών έχουσών χαρακτήρα κει-Sap
χικοΰ καρακτώματος ή δυναμένων ν’ άκοδοίοΰν εις ήλαττω
μένην έκάρκειαν καί ικανότητα τοΰ ύκαιτίου.
4. Αί κατά τάς κροηγουμένας καραγράρους εκθέσεις, κε
ριλαμβάνουσαι καί τήν γνώμην τοΰ έκι-ύεωρήσαντος, κερί τώ·
ληκτέων τυχόν μέτρων, άκοστέλλονται, άκ’ ευθείας, ύκό το:
Είσαγγελέως Πρωτοδικών εις τον νομάρχην, εις τήν κερί
ρέρειαν τοΰ όκοίςυ εδρεύει τό ληξιαρχείον καί εις τό Ύ·
κουργείον ’Εσωτερικών.
5. Όμοια έκιθεώρησις δύναται νά γίν.η καί εκτάκτως εις
κάντα χρόνον.
Άρθρον 8.
Ληξιαρχικά βιβλία — Ληξιαρχικαί κράξεις.
1. Προς βεβζίωσιν τής αστικής καταστάσεως τοΰ φυσικού
κροσώκου τηρούνται εις έκαστον ληξιαρχείον βιβλία γεννή
σεων, γάμων, θανάτων καί εκθέσεων.
2. Τά ληξιαρχικά βιβλία είναι δημόσια.
3. Εις τά ληξιαρχικά βιβλία καταχωρίζονται αί κράξεις,
αί έχουσαι αντικείμενο·/ τήν βεβαίωσιν γεννήσεως, ·γάμου ή
θανάτου τοΰ φυσικού κροσώκου, τήν μεταβολήν τοΰ κεριεχομένου ή τήν διόρθωσιν τοιαΰτης ληξιαρχικής-κράξεως.
4. Ή καταχώρισις ή διόρθωσις ή μεταβολή τοΰ κεριεχομένου τών ληξιαρχικών κράσεων γίνεται εκί τή δηλώσει τοΰ
κρος τούτο όριζομένου ύκό τοΰ καρόντος νόμου κροσώκου.
5. Τά κατά τήν κμράγραφον 1 τοΰ καρόντος άρθρου βιβλία
άριθμοΰνται καί μονογραφούνται ύκό τού ϊιευθυντού τής διευθύνσεως εσωτερικών τής οικείας νομαρχίας ή τοΰ νομίμου
αυτού άνακληρωτοΰ.
6. Ή κρομήθεια τών ληξιαρχικών βιβλίων βαρύνει τόν
κρούκολογισμόν τών δήμων καί κοινοτήτων.

Πειθαρχική ευθύνη.
1. Βκί τών ληξιάρχων. έν τή ασκήσει τών καθηκόντων
των, έχουν εφαρμογήν, κροκειμένου μέν κερί ϊημοσίων νκαλλήλων, αί διατάξεις κερί τοΰ κειθαρχικοΰ ϊικαίον τών ύκαλλήλων τοΰ δημοσίου, κροκειμένου οέ κερί δημοτικών ή κοινο
τικών ύκαλλήλων, αί τοιαϋται τοΰ κειθαρχικοΰ δικαίου τού
κώοικος κερί καταστάσεως δημοτικών και κοινοτικών ΰκαλλή/αον.
ι
2. ’Εκί ληξιάρχων δημάρχων ή κροέϊρων κοινοτήτων την
κει-ύαρχικήν εξουσίαν ασκεί ό νομάρχης, δυνάμενο; να έκιβάλη κέραν τών ύκό τοΰ δημοτικού καί κοινοτικού κώοικος
,κροβλεκομένων κυρώσεων, τήν κοινήν τής έκικλήξεως καί τήν
τοΰ κροστίμου μέχρι χιύ.ίων δραχμών.
■3. Έκι ληξιάρχων δημοτών έχουν έ ο αρμογήν α! διατάξεις
κερί τοΰ κειθαρχικοΰ δικαίου τών ύκαλλήύ.ων τοΰ δημοσίου,
πσειθαρχαό; δέ κροϊστάμενος αυτών είναι έ νομάρχης, ϊυναμενος νά έκιδαλη, ομοίως τήν κοινήν τής έκικλήξεως καί
την τοΰ κροστίμου μέχρι χιλίων δραχμών.

Άρθρον 9.

· .

Στοιχεία κεριεχόμενα εις άκάσας τάς ληξιαρχικά; κράξεις.
1.
Αί ληξιαρχικαί κράξεις καταχωρίζονται εις τά ληξιαρ
χικά βιβλία κατ’ αΰξοντζ άριθμόν, κεριέχουν δέ, κέραν τών
εις τά άρθρα 22, 31 καί 34 τού καρόντος νόμου, όριζομένων.
κατά κερίκτωσιν στοιχείων, καί τά κάτωθι:
α. Τόν τόσον, τήν ώρχ/, τήν ημέραν, τόν μήνα καί τό έτος
τής καταχωρίσεως.
£. Τό όνομα καί έκώνυμον τού ληξιάρχου.
γ. Τό όνομα καί έκώνυμον τών έμφανισθέντων.
δ. Τήν δήλωσιν τού ληξιάρχου ότι έβεβζιώθη καί διά τινων
μέσων σερί τής ταυτότητος τών έμφανισθέντων.
e. Τήν δήλωσιν ότι ή καταχωρισθείσα κράξις άνεγνώσθη
καί έβεβαιώθη καρά τών έμφανισθέντων.
στ. Τήν ύκογραφήν τών έμφανισθέντων ή, έφ’ όσον ούτε!
αγνοούν ή αδυνατούν νά ύκογράψουν, τόν λόγον τού κωλύμα
τος τούτου.
ζ. Τή·/ ύκογραφήν τοΰ ληξιάρχου.
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Άρ·3ρον 13.
η. Τήν προσυπογραφήν τού καταχωρίσχ/τος την πράξιν
υπαλλήλου.
Διάρ-ύωσις ' στοιχείων ληξιαρχικών πράξεων.
2.
Έφ’ οσον γεγονός έλαδε χώραν ένώπιον τού ληξιάρχου
1. Πρός ίιόρ-5ωσιν ληξιαρχικής πράξεως άπαιτείται τε
ϊύναται ό ληξίαρχος νά δεδαιοι τούτο εις την ληξιαρχικήν
λεσίδικος δικαστική άπόφασις.
πράξιν.
2. Σφάλματα, προφανώς έκ παραδρομής, πάρεισφρήσαντα
'A’p-Spov 10.
εις ληξιαρχικήν πράξιν. μή άφορώντα δέ εις τον τόπον, ημέ
ραν, μήνα, έτος καί ώραν σελέσεως τού εις τήν πράξιν 6εΔήλωσις δι' αντιπροσώπου καί υπό προσώπων
βαιουμένου γεγονότος, ϊύνανται νά διορύωδοϋν επίσης καί'
άγνοούντων την έλληνικήν.
άδεια τού Εϊσαγγελέως Πρωτοδικών ή, οπού δεν εδρεύει
1. Ό κατά τάς διατάξεις τού παρόντος νόμου εις ϊήλωσιν
Είσαγγελεύς. τού Είρηνοδίκου. έκϊιϊομένη μετά έξακριδωσιν
ύπόχρεως ϊύναται νά προδή εις τούτην ενώπιον τού ληξιάρ
τών πραγματικών στοιχείων, επί τή αιτήσει παντός έχοντος
χου καί δι’ αντιπροσώπου, έχοντος ειδικήν εντολήν δυνάμει
έννομον συμφέρον.
συμδολαι ογρ αφιχοϋ πληρεξουσίου, γενομενης μνείας περ! τού
3. Σφάλματα, προφανώς έκ παραδρομής, πάρεισφρήσαντα
του εις την οίχείαν ληξιαρχικήν πράξιν.
εις ληξιαρχικήν πράξιν, άφορώντα δέ εις τέν τονισμόν ή τους
2. Ό δηλών πρέπει νά εχη συμπληρώσει τουλάχιστον τό
γραμματικούς καί φ#ογγολογικούς κανένας τών εις αυτήν
14ον έτος τής ηλικίας του, άλλως εκπροσωπείται υπό τού . στοιχείων, δύνανται επίσης νά ίιορ-ύω-ύοΰν καί άνευ άδειας
νομίμου αυτού αντιπροσώπου.
τού Εϊσαγγελέως Πρωτοδικών ή τού Είρηνοδίκου, ύπό τού
αρμοδίου ληξιάρχου, μετά προηγουμένην ύπ’ αυτού έρευναν και
3. Έκλιπόντων τών ύπό τού παρόντος νόμου οριζόμενων εις
έξακριδωσιν τών πραγματικών στοιχείων, έπί τή αιτήσει παν
οήλωσιν υποχρεών, εις ταότην δύναται νά προδή πας έχων
τός έχοντος έννομον συμφέρον.
έννομον συμφέρον.
4. Άν ό ληξίαρχος άμφιβάλλη περί τής ταυτότητος τών
Άρ-3ρον 14.
έμφανισ-ύέντων, δύναται νά προσλάόη δύο ενηλίκους μάρτυρας.
ΜεταίολαΤ στοιχείων ληξιαρχικών πράξεων.
5. Άν ο! ϊηλοΰντες ή ο! μάρτυρες αγνοούν την ελληνικήν,
1. Μεταδολαί έπερχέμεναι εις τήν κατάστασιν τού φυσικού
προσλαμίά/εται έρμηνεύς, όστις ορκίζεται ενώπιον τού ληπροσώπου μετά τήν σύνταξιν τών ληξιαρχικών πράξεων, ένε
ξιάρχου, έφαρμοζομένων άναλέγως τών διατάξεων τών άρ
κα νομιμοποιήσεως, άναγνωρίσεως, άποκηρύξεως, άμφισδητήθρων 252 καί 408 τού Κώίικος Πολιτικής Δικονομίας, γειγεως τής πατρότητος, υιοθεσίας τέκνου καί λύσεως υίο-υεσίας,
νομένης-περί τούτου μνείας εις την πράξιν.
ιμαζυγίου, άκυρώσεως γάμου, προσθήκης ή μεταδολής όνομαΆρ-Spov 11.
τος. επωνύμου. !·3αγενείας ή θρησκεύματος, καταχωρίζονται
εις το περι-δώριον τής οικείας ληξιαρχικής πράξεως, εντός
Δήλωσις ύπό αναπήρων, τυφλών καί κωφαλάλων.
μηνός, άφ’ ής αύται έλαίον χώραν.
1. Άν ό δηλών ληξιαρχικόν γεγονός είναι ανάπηρος ή τυ
2. Βραδυτέρα δήλωσις, μέχρι τής ένενηκοστής ημέρας ή
φλές καί δέν ίύναται νά ύπογράψη την συνταχ-ύείσαν ληξιαρ
καί πέραν ταύτης, είναι δεκτή, συνεπάγεται όμως τάς κατά
χικήν. πράξιν. γίνεται εις τό τέλος αυτής μνεία τού λόγου,
τό άρ·3ρον 49 τού παρόντος νόμου όριζομένας δι’ έκατέριαν
ίι ον οίτος ϊέν ίύναται νά ύπογράψη.
περίπτωσιν, ποινας.
2. Άν ό ίηλών είναι κωφός, · ίύναται όμως νά άναγιγνώ3. Ύπόχρεως πρός ϊήλωσιν είναι ό δι’ αίτήσεως ή ϊι’ άλ
σκη, ή πράξις συντάσσεται τή ϊηλώσει του, αί ίέ τυχόν πρές
λης πράξεώς του προκαλέσας τήν μεταβολήν, ώς καί εκείνος
αυτόν ερωτήσεις απευθύνονται έγγράφως.
τού όποιου μετεδλή-δη ή άστική κατάυτασις.
. 3. Αν ο ίηλών είναι κωφός καί δέν γνωρίζη άνάγνωσιν
Άρ-3ρον 15.
ή είναι άλαλος ή κωφάλαλος χωρεΐ, ύποχρεωτικώς, ϊιαϊοχή
εις τήν σειράν τών υποχρεών προς ϊήλωσιν.
Ληξιαρχικά! πράξεις γεγονότων δεόαιουμένων
Προκειμενου περί γάμου μεταξύ προσώπων, άνηκόντων άμδιά δικαστικών αποφάσεων.
φοτερων εις τάς, κατά τό προηγούμενον έίάφιον, κατηγορίας,
Ληξιαρχική πράξις συντάσσεται καί περί γεγονότος γεν
υποχρεως προς ϊήλωσιν είναι ό τελέσας τον γάμον -3ρησκευτινήσεως ή γάμου ή θανάτου, δεδαιουμένου διά τελεσιδίκου δι
κός λειτουργός.
καστικής άποφάσεως. ώς λαδόντος χώραν κα·3’ ώρισμένον χρό
.
·
Άρ·5ρον 12.
νον, έπί τή προσαγωγή πρός τον ληξίαρχον άντιγράφου τής
άποφάσεως. νομίμως κεκυρωμένου.
’Αποδεικτική ούναμις ληξιαρχικών πράξεων.
1. Η κατά τάς διατάξεις τού παρόντος νόμου καταρτιζό
μενη ληξιαρχική πράξις γεννήσεως, γάμου καί -3ανάτου άποϊεικνύει:
α. Μέχρι τής επί πλαστότητι προσδολής τά γεγονότα, άτινα ο ληςιαρχος δεδαιοί ώς λαδέντα χώραν ενώπιον χύτου.
■ ?· Μεχρις άποϊείξεως τού ένχ/τίου, τά γεγονότα, τών
οποίων ό ληξίαρχος δεδαιοί ότι έλαδε γνώσιν έκ τών δηλώ
σεων τών έμφανισ-3έντων.
2. ,ποεναι, ώς καί μή άναγκαιαι διά τήν κατάρτισιν τών
ληξιαρχικών πράξεων άναγραφαί, ούίεμίαν έχουν άποίεικτικήν ΐσχύν.
3. Τά ύπό τού ληξιάρχου έκδιδόμενα αντίγραφα καί άποσπάσματα έχουν όμοίαν προς τά πρωτότυπα άποίεικτικήν
„λ
4. ’Επί πλειόνων ληξιαρχικών πράξεων άφορωσών εις τό
χυτό γεγονός ώς "επικρατέστερα -θεωρείται ή έγκύρως συνταχ-ύεισα προγενέστερα τοιαύτη, τών λοιπών κηρυσσομένων άνισχύρων διά πράξεως τού Εϊσαγγελέως Πρωτοδικών ή, όπου
δεν εδρεύει Εσαγγελεύς, τού Είρηνοδίκου, εις τήν περιφέ
ρειαν τών όποιων υπάγεται τό ληξιαρχείον όπου έχει καταχώ
ρισή ή ή κηρυσσομένη ώς άνίσχυρος πράξις.

Άρ-5ρον 16.'
Σύνταξις ϊηλώσεως γάμου καί δαπτίσεως
ύπό θρησκευτικού λειτουργού.
1. Ό -όρησκευτικός λειτουργός, ό τελέσας ή συμπράξας
εις ιεροπραξίαν δαπτίσεως ή γάμου, ύποχρεοΰται νά συντάξη
έπί τόπου, άμα τώ πέρατι τής ιεροπραξίας, ϊήλωσιν περιέχουσαν πά/τα τά στοιχεία τής οικείας ληξιαρχικής πράξεως,
ύπογραφομένην ύπ’ χύτού.
2. Τπό τήν κατά τήν προηγουμένην παράγραφον δήλωσις,
έπί μέν γάμου ύπογράφουν καί οί συζευχ-5έντες καί ό παράνυμφος, έπί δέ δαπτίσεως καί ό πατήρ ή ή μήτηρ ή άλλος έκ
τών οικείων ή ό άνάδοχος. Άν αυτοί είναι αγράμματοι, ύπο
γράφουν δύο έκ τών παραστάντων ώς μάρτυρες.
.

Άρ-Spov 17.
Άναχύνταξις ληξιαρχικών πράξεων.

1.
Έν περιπτώσει απώλειας ή καταστροφής, εξ οίουϊήποτε λόγου, έν όλω ή έν μέρει, ληξιαρχικού τίνος διδλίου, $ύναται, αιτήσει παντός ένδιαφερομέναυ, συντασσομένη έφ’ όπλου
χάρτου, νά κατχχωρισύή έκ νέου εις τό έν χρήσει οίκεϊόν λη-

10
ξιαρχικόν ββιλίον πράξις, περιεχομένη «ΐς το άπολεσ^έν ή
καταστραφέν βιβλίον, κατά τάς εξής περιπτώσεις: ■
α. Άν προσάγηται επίσημον άντίγραφον τοοαύτης πρά
ξεως, έκίο£έν προ τής άπωλείας ή καταστροφής τοΰ βιβλίου,
οπότε ή νέα πράξις καταχωρίζεται όμοια προς την παλαιόν
δι’ άντιγραφής έκ τοΰ προσαχ-δέντο; αντιγράφου, κρατουμέ
νου εφεξής έν τώ άρχείψ τοΰ ληξιαρχείου άντ'ι τοΰ οποίου
έκδίδεται νέον άντίγραφον, έφ’ άτπλοΰ χάρτου, προς τον προσαγαγόντα αυτό.

-

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.
ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ! ΠΡΑΞΕΙΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ
Άρ-ΰρον 20.
Προθεσμία δηλώσεως τών γεννήσεων.

1. Εντός δέκα ημερών άπό τοΰ τοκετού δηλοΰται ή γέννησις εις τόν ληξίαρχον τοΰ .τόπου, έν ω αΰτη έλαβε χώραν,
ΐπί τή προσαγωγή πιστοποιήσεως ιατρού ή μαίας, ύποχρεουμένων εις τήν έκδοσιν ταύτης. έν αδυναμία δέ έκδόσεως τής
ίείαιώσεως, έπί τή βάσει ύπευ-ΰύνου δηλώσεως τοΰ ύποχρέου.
' β. Άν τό γεγονός βεβαιοΰται διά τελεσίδικου δικαστικής
2. Βραδύτερα δήλωσις μέχρι τής ένενηκοστής ημέρας άπό
τοΰ τοκετού ή καί πέραν ταότης είναι δεκτή, συνεπάγεται όμως
άποφάσεως.
τάς κατά τό άρ-Spov 49 τοΰ παρόντος νόμου όριζομένας δι’
2.
/Ωσαύτως, έν περιπτώσει φθοράς, λόγω χρησεως, λη
έκατέραν περίπτωσιν ποινάς.
ξιαρχικού τίνος βιβλίου,· άνασυντάσσεται τούτο, μεριμνη τοΰ
3. Μετά τήν ενενηκοστήν ήμερον ή πράξις συντάσσεται
ληξιάρχου, τή άδεια τοΰ οικείου Είσαγγελέως Πρωτοδικών
μόνον άδεια τοΰ Είσαγγελέως Πρωτοδικών ή, όπου δεν εδρεύει
ή, όπου δεν εδρεύει Εΐσαγγελεύς, τοΰ Είρηνοδίκου.
Εΐσαγγελεύς, τοΰ Είρηνοδίκου, μετά έρευναν τών πραγματικών
στοιχείων.
Τά άνασυντασσόμενα ώς άνω βιβλία -δεωροΰνται, ως προς
Άρ-Spov 21.
τήν ακρίβειαν τής αντιγραφής, υπό τοΰ οικείου Είσαγγελεως
ή Είρηνοδίκου, συντασσομένης σχετικής πράξεως εις τό τέ
'Υπόχρεοι πρός δήλωσιν τών γεννήσεων.
λος αυτών.
1. 'Υπόχρεοι προς δήλωσιν τών γεννήσεων είναι: α) ό πα
τήρ, β) ό ιατρός, γ) ή μαία καί δ) πάς οίοσδήποτε παράστάς
Άρ·3ρον 18.
κατά τόν τοκετόν.
2. Ή ΰποχρέωσις τών κατά τό παρόν άρ-Spov κατά τάξιν
Άνάσύστασις καταστραφέντων αρχείων.
επομένων γεννόΚαι μόνον έλλείποντος ή κωλυόμενου προς δή
Τά αρχεία τών ληξιαρχείων, τά όποια, κα-S’ οίονδήποτε
λωσή τοΰ προηγουμένου.
τρόπον, ή&ελον τυχόν καταστραφή ή άπολεσ-ΰή, έν όλφ ή έν
3. Ή δήλωσις δόναται νά γίνη καί ΰπό τής μητρός ή αντι
μέρει, άνασυνιστώνται μερίμνη τών οικείων ληξιάρχων, έφαρπροσώπου αυτής, έχοντυς ειδικήν εντολήν δυνάμει συμβολαιο
γραφικού πληρεξουσίου.
μοζομένων άναλόγως τών διατάξεων, τοΰ νόμου 2809/1954
ιιπερί άνάσυστάσεως τών καταστραφέντων Αρχείων τών Δι
Ά?·5ρον 22.
καστικών Γραφείων τής Πόλε ως Ζακύνθου», δι’ άποφάσεως
Στοιχεία τής πράξεως γεννήσεως.
τοΰ Υπουργού τών Εσωτερικών, έκδιδομένης μετά πρότασιν
τοΰ οικείου νομάρχου καί δημοσιευόμενης διά της ’Εφημερί1. Ή ληξιαρχική πράξις γεννήσεως, πλήν τών έν άρ-5ρφ
:ος τής Κυβερνήσεως. Διά τής αυτής άποφάσεως όρίζετο»
9 στοιχείων, περιέχει:
καί πάσα 'έν γένει αναγκαία λεπτομέρεια άφορώσα εις την
α. Τό όνομα καί ιέπώνυμον, τό επάγγελμα καί τήν κατοι
άνασύστασιν τών καταστραφέντων αρχείων.
κίαν τοΰ δηλοΰντος.
β. Τόν τόπον, τήν ώραν, τήν ημέραν, τόν μήνα καί τό έτος
τοΰ τοκετού.'
Άρ-Spov 19.
γ. Τό φΰλον τοΰ νεογνού.
δ. Τό όνομα ποΰ νεογνού.
Κύρωσις άνυπογράφων ληξιαρχικών πράξεων. ε. Τό όνομα καί έπώνυμον, τήν ιθαγένειαν, τό θρήσκευμα,
το επάγγελμα, τήν κατοικίαν καί τά στοιχεία εγγραφής εις τό
1. Ληξιαρχικοί πράξεις, ευρισκόμενοι ανυπόγραφοι' ΰπό
:ΰ συντάξαντος αύτάς ληξιάρχου, φέρουσαι όμως τάς όπομητρώον άρρένων καί τό δημοτολόγιον τών γονέων.
ραφάς τών λοιπών συμπραξάντων κ.ατά νόμον εις την καστ. Τό γένος τής μητρός.
2. Επί συγχρόνου πολλαπλής γεννήσεως γίνεται ιδία πρά
άρτισιν αυτών προσώπων, περιβάλλονται τό κύρος δημοσίου
ξις δι’ έκαστον νεογνόν καί κατά τρόπον ώστε νά έμφαίνηται
-γράσου διά κυρωτικής πράξεως. ύπογραφομένης ΰπό τοΰ
ή διαδοχική σειρά τών γεννήσεων.
:ου ληξιάρχου, καταχωριζομένης δέ κάτω-St έκάστης άνυσγράφου. πράξεως εις ήν -$έσιν έδει νά ύπήρχεν ή όπογραΆρ-5ρον 23.
ή τοΰ συντάξαντος ληξιάρχου.
2. Ληξιαρχικοί πράξεις, ευρισκόμενα! ανυπόγραφοι ΰπό
ΰν συμπρ αξάντων κατά νόμον εις τήν κατάρτισιν αυτών
ιοσωπων, φέρουσαι όμως τήν υπογραφήν τοΰ συντάξαντος
ύτας ληξιάρχου, περιβάλλονται τό κύρος δημοσίου έγγράυ. μετά πρόσκλησιν προς υπογραφήν τούτων ΰπό τών συμαξάντων καί μή ΰπογραψάντων προσώπων καί παρέλευσιν
σράκτου χρονικού διαστήματος ένός μηνός άπό τής προσήσεως. διά κυρωτικής πράξεως, ύπογραφομένης ύπό τοΰ
ηρετοΰντος ληξιάρχου.
Τήν αδυναμίαν υπογραφής τών συμπραξάντων προσώπων,
γω έπελ-ΰόντος θανάτου, μακράς αποδημίας, άφανείας ή
τσδήποτε φυσικής ή νομικής άηκανότητος, άναπληροί ή
ογραφή τοΰ ληξιάρχου.
3. Διά τήν καταχώρισιν τής, κατά τάς παραγράφους 1 καί
τοΰ παρόντος άρ-ΰρου, κυρωτικής πράξεως άπαιτεΐται· προ:υμένη έγγραφος άδεια τοΰ οικείου Είσαγγελέως Πρωτοών, ή, όπου δεν εδρεύει Εΐσαγγελεύς, τοΰ Είρηνοδίκου, έκτμένη. κατ’ αίτησιν τών ενδιαφερομένων ή καί αύτεπαγγέλς, μετά έρευναν τών πραγματικών περιστατικών.

1. Άν ό τοκετός συμβή εις μαιευτήριον. νοσοκομείον, κλι
νικήν, φυλακήν ή εις άλλο ίδρυμα ή κατάστημα, εις δήλωσιν
ύπόχρεως είναι καί ή διεό-ΰυνσις τούτων. Ή ύπό ταότης γενομένη δήλωσις είναι πάντοτε έγγραφος.
2. Άν συμβή γέννησις έν πλώ, συντάσσεται περί ταύτης λη
ξιαρχική πράξις ύπό τοΰ πλοιάρχου ή τοΰ άναπληρωτοΰ τούτου.
Άντίγραφον τής πράξεως ταύτης άποστέλλεται διά τοΰ λι
μενάρχου τής πρώτης προσεγγίσεως τοΰ πλοίου εις τόν λη
ξίαρχον τής έδρας τοΰ λιμεναρχείου πρός καταχώρισή εις τό
βιβλίον γεννήσεων.
3. Άν συμβή γέννησις κατά τήν διάρκειαν τάξειδίου διά
σιδηροδρόμου, αυτοκινήτου ή αεροσκάφους, ή περί ταύτης λη
ξιαρχική πράξις συντάσσεται ύπό τοΰ ληξιάρχου τοΰ τόπου
έν-Sa άπεβιβάσ-ΰη ή λεχώ.
Άρ-Spov 24.
Πράξις γεννήσεως έκ-ϊέτου.
1. Ό εύρών νεογνόν έκβετον ύποχρεοΰται τό βραδότερον μέ
χρι τής επομένης ημέρας νά προβή εις δήλωσιν περί τούτου
παρά τή αστυνομική άρχή, ήτις ύποχρεοΰται νά παράσχή. έν-

il

σος τριών ήμερων, έγγράφως εις τδν ληξίαρχον τού τόπου
τής εϋρέϊεως πάτον πληροφορίαν άπαραίτητον διά τήν τύντασιν της λησιαρχικης πρασεως γεννήσεως.

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ Γ'.
ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΓΑΜΟΓ

Άρθρον 29.
2.
Άν το νεογνόν άφεθή ή παραδοθή εις βρεφοκομείο·/ ή
Προθεσμία δηλώσεως τού γάμου.
άλλο τοιούτον ίδρυμα. ή διεύθυνσις αύτοϋ ύποχρεούταί, έντδς
τριών ήμερων, εις έγγραφον δήλωσιν τής γεννητεως πρδς τον
1. Ό γάμος δηλούται εϊς τδν ληξίαρχον τού τόπου τής τε
κατά τήν προηγούμενη·/ παράγραφον ληξίαρχον.
λέσεως χύτου, εντός τεσσαράκοντα ήμερων, άπό ταύτης, έπί
τή προσαγωγή έγγράσου δηλώσεως τού τελέσχ/τες ή συμ3. Ή ληξιαρχική πράξις δέον νά περιλαμβά/η τήν ώρα/,
πράξχ/τος εις τήν ίεροπραξίχ/ θρησκευτικού λειτουργού.
τήν ήμερα/, τον μήνα, το έτος, τον τόπον και τάς περιστά
σεις τής εύρέσεως, το είδος καί τά διακριτικά σημεία τών
2. Βραδύτερα δήλωσις μέχρι τής ενενηκοστής ημέρας ή
ενδυμάτων ή άλλων αντικειμένων >τού νεογνού, τά χαρακτηρι
καί πέραν ταύτης είναι δεκτή, συνεπάγεται όμως τάς κατά ·
στικά ή άλλα διακριτικά χυτού, τήν χρονολογίαν καθ’ ήν πι
τδ άρθρον 49 τού παρόντος νόμου όριζομένας δε’ έκατέραν πεθανολογείται ή γέννητις. το φύλον, τήν αρχήν, το ίδρυμα ή τό
ρίπτωσιν πεινάς.
πρόσωπον, εις δ παρεδόθη τδ παιδίον. καί τδ όνομα αύτού.
3. Μετά τή/ ενενηκοστή/ ήμερον ή πράξις συντάσσεται!
Άν δεν έξηκριβ'ώθη καθ’ οίονδήποτε τρίτον ότι τδ νεογνδν είχε βαπτισθή καί λάβει ώρισμένον όνομα, δ ληξίαρχος
σημείο·/ τούτο εν τή ληξιαρχική πράξει ώς αβάπτιστο·/.
4. Ό ληξίαρχος, κατά τήν σύνταξιν τής περί ής πρόκειτα', πράξεως, δίδε: εις τδ έκθετον έπώνυμον. .

μόνον άδεια τού Είσαγγελέως Πρωτοδικών ή. όπου δεν
εδρεύει Ε’σαγγελεύς, τού Ειρη/οδίκου,
μετά ερευνά/ τών
πραγματικών στοιχείων.
Άρθρο/ 30.
Υπόχρεοι πρδς δήλωσιν τού γάμου.

Άρθρον 25.
'Ονοματοδοσία.
Το τυχόν πρό τής βαπτίσεως δοθέν όνομα εις τδ νεογνόν
τή δηλώσει τού εχοντος τήν επιμέλειαν τού τέκνου καταιχα>Ρ'ίζετα: εις τήν ληξιαρχικήν πψαξιν γεννήσεως.
•

Άρθρον" 26.
Καταχώρισις βαπτίσεως εις το βιβλίον γεννήσεων,
- 1. Ή βάπτισις καταχωρίζεται εις τδ περιθώριο·/ τής ληξιαρχικής πρ-άξεως γεννήσεως εντός ένενήκοντρε τραερών άπό
τής τελέσεως αύτής, έπί τή προσαγωγή δηλώσέως τοΰ τελέσαντος ή συμπράξα/τος εις τήν ιεροπραξίαν. θρησκευτικού
λειτουργού.
Μετά τήν πάροδον τής προθεσμίας ταύτης ή σχετική δήλωσις γίνεται δεκτή υπό τού ληξιάρχου μόνον άδεια τού Είσαγγεύ.εως Πρωτοδικών η, οπού δεν εδρεύει Ε/ΐσχγγελεύς,
τού Εΐρηνοδίκου.
~· Ττόχοεοι προς δήλωσιν τής 6α—ίσεως είναι: α) δ
ί απτισθεις. έφ’ όσο/ έχει συμπληρώσει τό 14ον έτος τής ηλι
κίας του, β) ό πατήρ ή ή μήτηρ ή άλλος εχων τήν επιμέ
λειαν τού προσώπου αΰτού, γ) δ άνάδοχος καί δ) οι συγγε
νείς έξ αάματος τού ίαπτισθέντος μέχρι καί τού τρίτου βαι-5 μ ον. εφαρμοζόμενης τής παραγράφου 2 τού άρθρου 21.

- -Ύπόχρεως .πρός -δήλωσιν-τού- γάμου είναι-έκάτερος—τών
συζύγων.
Άρθρον 31.
Στοιχεία τής πράξεως γάμου.
Ή ληξιαρχική πράξις τού γάμου, πλήν τών εν άρθρω 9
στοιχείων, περιέχει
α. Τό όνομα καί έπώνυμον, τήν ιθαγένειαν, τδ θρήσκευμα
καί δόγμα, τό επάγγελμα!, τον τόπον καί τδ έτος γεννήσεως
καί τήν κατοικίαν τών συζύγων..
β. Τό όνομα καί έπώνυμον τών γονέων τών συζύγων.
γ. Τά στοιχεία έγγραφης τών συζύγων εις τδ δημοτολογιον.
δ. Τδ δόγαα καθ’ δ έτελέσθη δ γάμος, τδν ιερόν ναόν ή χώ
ρον’τελέσεως τής ιεροπραξίας καί τδ όνομα καί έπώνυμον τού
τελέσχ/τος τχύτήν θρησκευτικού λειτουργού.
ε. Τδν τόπον, τήν ημέραν, τδν μήνα καί τδ έτος τελέσεως
τού γάμου.
στ. Τδν βαθμόν γάμου τών συζύγων.
ζ. Τά στοιχεία τής εγγράφου δηλώσεως τού τελέσαντος ή
συμπράξαντος εις τήν ιεροπραξίαν θρησκευτικού λειτουργού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'.
ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΘΑΝΑΤΟΓ
Άρθρον 32.

Προθεσμία δηλώσεως θχ/άτου —
3.
Ή εν τή περιθωρίω ληξιαρχικής πράξεως γεννήσεως
σημει θυμένη ίάπτισις περιλαμβά/ει τήν χρονολογίαν τής ίαΠροϋπόθεσις συντάξεως πράξεως θανάτου.
πτισεως. το εις το νεογνόν τυχόν δοθέν ό·/ομα, τδ όνομα καί
1. Ή ληξιαρχική πράξις θανάτου συντάσσεται εντός είκο
επώνυμο/ τού σηλούντος. τού άναδόχου. τού ϊερεως καί τών
σι τεσσάρων ωρών άπό τού θχ/άτου, έπί τή προσαγωγή έγ
τυχόν καπά τδ άρθρον 10 προσληφθέντων μαρτύρων.
γραφου πιστοποιήσεως τού θχ/άτου, έκδιδομένης ϋπό τού νον
σηλεύσχ/τος ιατρού, ή, ελλείψει τοιούτου, ύπό νεκροσκόπου ια
Άρθρο/ 27.
τρού, δριζομένου ύπό τής οικείας αστυνομικής άρχής.
Καταχώρισις ίαπτίσεως εις τό διόλίον εκθέσεων.
1. Άν ή βάπτισις έτελέσθη εις τόπον άλλον παρά τον τής
γεννήσεως. ό ληξίαρχος τού τόπου τής βαπτίσεως. δεχόμενος τήν δήλωσιν, συντάσσει έκθεσιν περί τής βαπτίσεως εις
το βιβλίο·/ ήκθέσεων.
. -,
2. Άντίγρα>φον τής έκθίσεως ταύτης διαβιβάζει, έντός
δέκα ΰμερών, εις τον ληξίαρχον τού τόπου τής γεννήσεως,
άφείλοντα νά ένεργήση κατά τό άρθρον 26 παράγραφος 3 τοΰ
παρόντος νόμου.. ..
. . ’/
Άρθρον 28.
-Καταχώρισις τυχόν θρησκεύματος έπί μή χριστιανών.
Έπί μη χριστιανών όφαρμόζονται άναλόγως αί. διατάξεις
τών προηγουμένων άρθρων 26 καί 27.

2. Έν ελλείψει τών έν τή προηγούμενη παραγράφω ιατρών,
ή ληξιαρχική πράξις συντάσσεται έπί τή βάσει εγγράφου πι
στοποιήσεις τής οικείας αστυνομικής άρχής.
3. Ό ιατρός ϋποχρεούται, εις πάσα/ πιστοποίησιν θανάτου,
νά δηλοΐ τήν πιθανήν αιτίαν τοΰ θχ/άτου, άναφέρων τήν άρχικήν ασθένειαν καί τδ τελειωτικόν σύμπτωμα, τδ προκαλέσαν
τδν θά/ατον.
4. Οί.άσκοΰντες τδ επάγγελμα ιατροί δποχρεόύνται, έντδς
μηνδς άπδ τής εις τινα ληξιαρχικήν περιφέρειαν έγκαταστάσεώς των, ν’ αποστέλλουν εις τδν οικείον ληξίαρχον δείγμα
τής υπογραφής των, πρδς διαπίστωσιν τού γνησίου ταύτης.
Οί ήδη εγκατεστημένοι ιατροί ΰποχρεούνται εις τήν αποστο
λήν τού δείγματος τούτου, έντδς διμήνου άπδ τής ισχύος τού
παρόντος νόμου.
.
·,
5. Ή κατά τήν προηγουμένην παράγραφον ΰποχρέωσις δεν
ΰφίσταται διά τους ιατρούς, τους εγκατεστημένους εις τήν πε·

—

ριφέρειβν τών ειδικών ληξιαρχείων. Το γνήσιον τής υπογρα
φής τών ιατρών τούτων πιστοποιείται__ειτε ταρά τής διευϋύνσεως τοΰ οικείου νοσηλευτικού ιδρύματος, παρ φ συνέβη ο ύανατος, είτε παρά τής αρμόδιας αστυνομικής αρχής τής κα
τοικίας ή άσ/.ήσεως τον επαγγέλματος αύτών. είτε και παρά
τον ιατρικόν συλλόγου, τον όποιου οντοι είναι μέλη.
Άρ-ύρον 33.
Υπόχρεοι ττρος δήλωσιν τον ύανάτου.
ί. Υπόχρεοι -ρος δήλωσιν τον ·5ανάτον είναι: α) ο! πλησιέστεροι συγγενείς τον ύανόντος, οϊ συνοικοϋντες μετ πότου
ή οί εις τον αυτόν τόπον ευρισκόμενοι και β) πάς κατά τον
θάνατον παρευρεύείς.
2. Ή δήλωσις δύναται να γίνη ,καί ύπό τον διατηροϋντος
Γραφείον Κηϊειών, εις ον άνετέύη ή εκφορά τον νεκρόν, ή τον
να’ αντον έξουσιοδοτουμένου υπάλληλον.
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γονός τού ύ-χ/άτου προς τόν αρμόδιο·/ ληξιάρχον. παρέχουσα
τά αναγκαία στοιχεία πρός σύνταξιν τής ληξιαρχικήν πρά
ξεως -ύανάτου, έν ή -S’ άναφέρηται καί τό γεγονός και ό
λόγος τον πρό αυτής ενταφιασμού.
2.
Εξαιρούμενης τής περκστώσεως 'τής προηγούμενης πα
ραγράφου, άν προ τής συντάξεως τής ληξιαρχΛεής πράξεως
-ύανάτον έγένετο ενταφιασμός, ή ληξιαρχική πράξις ύα/πτον
συν τάσσεται μόνον άδεια τού Είσαγγελέως Πρωτοδικών, ή,
όπου δεν εδρεύει Εΐσαγγελεύς, τού .Είρην οδικού. μετά έξακρίδωσιν τών πραγματικών περιστατικών, έφ' όσον πρόκειται
περί -ύχ/άτον συμίά/τος προ τριάκοντα, κατ’ άνώτατον όριο·/
ημερών, άλλως κατόπιν δικαστικής άποφάσεως, έεδαιούσης
το γεγονός τοϋ -ύανάτου.
Άρύρον 37.
Πράξεις -ύανάτου νεογνών.

1. Ό ληξίαρχος, εις όν δηλοΰται, εντός δέκα ημερών άπό
3.
’ Έν περιπτώσει έκτελέσεως θανατικής ποινής ό διευύυντοϋ τοκετού, -ύά/ατος νεογνού, περί τής γεννήσεως τοϋ όποιου
τής τών φυλακών αποστέλλει, εντός είκοσι τεσσάρων άπο ταν- δέν έγένέτο ληξιαρχική πράξις, συντάσσει ληξιαρχικήν πρά
της, προς τόν ληξιάρχον τον τόπον τής έκτελέσεως, την πι
ξιν γεννήσεως.
στοποιούσαν τον -ύά/ατον τον έκτελεσύέντος έκύεσιν τον ια
2. Εις τήν πράξιν τχύτην αναγράφεται ότι τό νεογνό·/ δέν
τρόν και άπαντα τά στοιχεία διά την κατά νόμον σύνταξιν
ϋφίσταται έν τή ζωή, άνευ μνείας ότι τούτο έγεν/ήύη ζών ή
τής ληξιαρχικής πράξεως ύανάτου.
νεκρόν. '

-------------

■ -

Ά/ρύρον 34.

Στοιχεία τής πράξεως ύανάτου.
1. Ή ληξιαρχική πράξις ύανάτου, πλήν τών εν άρ-ύρω 9
στοιχείων, περιέχει:
α. Τό όνομα καί έπώννμον, τό επάγγελμα και την κατοικίαν
τον δηλοΰντος.
.
'
β. Τον τόπον, την ώραν, την ήμερον, τόν μήνα καί τό έτος
τοό ύανάτου.
γ. Τό ονφμα καί έπώνυμον, τήν ιύαγένειαν. τό θρήσκευμα,
τόν τόπον καί τό έτος γεννήσεως, τό επάγγελμα ‘καί τήν κα
τοικίαν τον ύανόντος.

3. ’Επί διακοπής κυήσεως πρό τής συμπληρώσεως έκαΤόν
όγδοήκοτντα ημερών άπό τής ένάρξεώς της δέν συν τάσσεται
*·νΐ'·>χ?χ<*·ν -ρ«ξ<ς.
Άρύρον 38.
Άνεύρετις πτώματος αγνώστου ταυτότητος.

μη άνεΰρεσις τοϋ σώματος τοϋ ύανόντος.
1. Άν εύρε-ύή πτώμα, τοϋ όποιου ή ταυτότης είναι δυσδιάγνωστας, έπί τή έκύέσε-. τής αρχής συν τάσσεται ή λήξε αρ
χική πράξις ύανάτου, άναφερομένων τών υπαρχόντων ασφα
λών γνωρισμάτων καί τών συλλεγέντων έκ τών άναγκαιούντων πρός σύνταξιν τής ληξιαρχικής πράξεως στοιχείων.
S.
Τά στοιχεία εγγραφής τον ύανόντος εις μητρώον άρ- 2. Άν άγνοήται ό τόπος ύανάτον, ή ληξιαρχική πράξις
ρενων καί δημοτολόγιον.
δύναται νά συντάσσηται υπό τοΰ ληξιάρχον τοϋ τόπου ευρέε. Τό Ονομα καί έπώννμον τον σνζΰγον ή τήν δήλωσιν ότι ό σεως τοϋ πτώματος.
ύανών ήτο άγαμος.
3. Τά έν τή παραγράφω 1 τοϋ παιρόντος άρύρου ισχύουν
στ. Το όνομα, έπώννμον καί τήν κατοικίαν τών γονέων τον ά/αλόγως καί άν είναι βέβαιον ότι πρόσωπόν τι άπέ-ϋανε. δέν
ύανόντος.
«ύρέύη όμως τό σώμα αύτοϋ.
ζ. Τό όνομα καί τό έτος γεννήσεως τών τυχόν ανηλίκων τέ
κνων τον -$ανόντος.
Άρ-ύρον 39. ·
η. Τήν αιτίαν ύανάτου.
Θάνατος έν ιδρύματ: ή κατά τήν διάρικειαν
2. Αν τινα τών στοιχείων τούτων είναι άγνωστα, γίνεται
-αξε ίδιον — Άφ άνοια.
μνεία τούτου εις τήν πράξιν.
1. Άν ό ύάνατος συμίή εις νοσοκομείο·/, μαιευ'τήριον, κλι
Άρ-ύρον 35.
νικήν, φυλακήν, στρατώνα ή εις άλλο ίδρυμα ή κατάστημα,
ΰπόχρεως εΰς δήλωσιν είναι καί ή διεύύννσις τούτων.
Άδεια ταφής.
Ή ύπό ταντης γενομένη -δήλωσις είναι πάντοτε έγγραφος.
*· 9^^ί2/Ϊ€!2 Ζ?^ς ενταφιασμόν δίδεται ύπό τής όρμο
2. Άν ό ύάνατος συμβή κατά τήν διάρκειαν τάξε ίδιον διά
"!ήί,άρχής, x/εν πιστοποιητικού τον ληξιάρχον, έκδιδομένοι
πλοίου, σιδηροδρόμου, αυτοκινήτου ή αεροσκάφους, διά τήν,
έφ όπλου χάρτον, περί τον ότι σννετάγη ή ληξιαρχική πρά
σύνταξιν τής ληξιαρχικής πράξεως ύανάτου εφαρμόζονται
ξις ύανάτου.
άνχλόγως αί διατάξεις τών παραγράφων 2 καί 3 τού άρύρου
2. Η άδεια ταφής εκδιδεται υπό τής έκπληρούσης άστυ23 τοϋ παρόντος νόμου.
νονμσκά καθήκοντα αρχής, έν ω τόπω συνέδη ό ύά/ατο; ή
3. Άν, πρό τής συντάξεως ληξιαρχικής πράξεως ύανά
μετεφέρύη ό νεκρός προς ενταφιασμόν, εις άς δέ κοινότητας
του, έν ω τόπω ούτος συνέβη, ό νεκρός μεταφε-ρύή εις άλλην
•δέν έΒρεύει αστυνομική αρχή υπό τον προέδρου τής κοινότηληξιαρχικήν περιφέρειαν πρός ταφήν, ή ληξιαρχική πράξις
τος, έπί τή προσαγωγή εγγράφου βεδαιώσεως τον οικείου λη
τοϋ ύανάτου συ/τάσσεται εις τό ληξιαρχείον τοϋ τόπου τής
ξιάρχον ότι κατεχωρίσύη ή ληξιαρχική πράξι; θανάτου εις
<
_
.......................................
το σχετικόν 6'βλιον.
4. Άν έν ναυαγίω -άπολεσύή άπαν τό πλήρωμα καί άπαντες οί έπιβάται, ή ‘ναυτική άρχή. ή βεβαιοϋσπ τό δυστύχημα,
Άρ-ύρον 36.
μεριμνά όπως συνταχ-ύοϋν αί ληξιαρχικά! πράξεις ύανάτου
Σύντασις ληξιαρχικής πράξεως -ύανάτου μετά τόν
ύπό τοϋ ληξιάρχον τοϋ τόπου τής έδρας της.
* ··
ενταφιασμόν. .
5. Άν άπολεσύή μέρος μόνον τοΰ πληρώματος ή τών έπ:Τ
1.
Εις όλως έξαιρετεκάς περιπτώσεις, έπιτρέπετχ.. τή όε- δοτών καί μεταξύ αύτών άπολεσύοΰν καί οί έν παραγράφω
έαιώσει τής αστυνομικής αρχής, νά δούή άδεια ταφής καί
2 τοΰ άρύρου 23 τοΰ παρόντος viacj άναφερόμενοι άξιωμαάνεν πιστοποσήσεως τον ληξιάρχον. .
τεκοί, αί ληξιαρχικά! πράξεις ύα/άτου συ·/πάσσονται ύπό τοΰ
ληξιάρχου τής έδρας τοΰ πρώτου λιμένος τοϋ κατάπλου τοΰ
•Εν τή περιπτώσει τούτη, ή αστυνομική .άρχή όποχρεοΰται
νά ίηλώση έγγράφως, έντός διημέρου τό βραδύτερο·/, τό γε
πλοίου.
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"Αν 70 πλοιον ίυ3ιο»5ή, ?! ληξιαρχικά·. πράξεις τυντάσ•σνται ύισό τοό ληξ:άρχου Τής έίρας. τής ίεϊαιοΰσης τόν 3άγτ ον ναυτικής άρχής.
6. Αί κατά τάς παραγράφους 4 καί ο τοό παρόντος άρ,σου ληξιαρχικαί πράξεις 3ανάτου συντάσσονται έπί τή όά:: τής σχετικής έν.νέσεω; τής ίεϊαιούσης το ϊυστύχημα ναυ■κή; άρχής.
7. "Αν κηρυχ3ή τις άφαντος. συντάσσεται περί τοό γεγονότος
θύτου ληξιαρχική ττρ*=·.ς, ένώπιον τοό ληξιάρχου τής τε,ευταίας κατοικίας ή ϊιαμονής τού άφαντου, καταχωριζομεtj εις τό ίιβλίον έκ3έσεων. έπί τή ϊάσει τελεσιίίκου κ: '■ ίη_οσιευ3είσηί κατά νόμον ϊικαστικής άποφάσεως.
Ή άρσις τής άφανείας ώς καί ή μεταβολή τοό χρόνου
νάρξεως τούτης καταχωρίζονται εις τό περι3ώριον τής λη::αρχικής πράξεως τής άφανείας, έττί τή βάσει τελεσιϊίκου
2· ίημοσιευ3είσης κατά νόμον ϊικαστικής άποφάσεως.
Υπόχρεως ορός ϊήλωσιν των, κατά τά προηγούμενα έϊά:2· γεγονότων, είναι ό αίτησάμενος τήν κήρυξιν τής άφαιίας ή τήν άρσιν ταύτη; ή τήν μεταβολήν τοό χρόνου ένάρ::ως αυτής.
__ ___ ΚΒΦΛΛΑΙΟΧ Ε'.
ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

1

ΑΛΛΟΔΑΠΉΣ.

Ληξίαρχοι έν τή άλλοϊαπή — Τηρητέα βιβλία.
1. Κα3ήκοντα ληξιάρχου ί ιά τους έν άλλοϊαπή "Ελληνας
τ·/.εί ό προϊστάμενος τής ελληνικής προξενικής άρχής ή ό
το τούτου όρίδόμενος προξενικός υπάλληλος.
2. Παρ’ έκαστη έλληνική προξενική άρχή τηρούνται τά
παραγραφω 1 τοό άρθρου1 8 τοό παρόντος νόμου οριζόμενα
:£λία."
3. Τα βιβλία ταότα άρι3μοόνται καί μονογραφούνται ύτό τοό
λνικοΰ Έπ·.3εωρητοΰ τοό Υπουργείου ’Εξωτερικών, ή ϊέ
ρομή3εια αυτών βαρύνει τον προϋπολογισμόν τοό Υπουργείου
οότου.
■Ap-Spov 41.
’Ισχύς ληξιαρχικής πράξεως άλλοϊαπής άρχής.
Αι εν τή άλλοϊαπή ύτό ιάλλοϊαπών άρχών γενόαεναι λη:2ρχικαί αράξεις γεννήσεως ή -όανάτου ήμείαποΰ έχουν άτοεικτικήν ίσχύν και έν 'Ελλάϊι, έφ’ όσον ΐτηρή3ησαν ο! ϊια-πωσεις, ας ορίζει ό νόμος τοό τόπου τής συντάξεως αύτών.
Άθρον 42.

'

Υποχρεωσις ϊηλώσεως ληξιαρχικών γεγονότων
λαμίανόντων χώραν εις τήν άλλοίαπήν.
1. Οι εν τή άλλοϊαπή Έλληνες ύτήκοοι ότοχρεοόνται
"ως. τά έν τή άλλοϊαπή λαμβάνοντα χώραν ληξιαρχικά γεΓ
ϊηλοόν ένώτιον τής κατά τότον άρμοϊιας έλληνικής
ροςενικής άρχής, κατά τάς ϊιατάξεις τοό παρόντος νόμου.
2.. Ληξιαρχικά γεγονότα γεννήσεως καί 3ανι?του Έλλήων υπηκόων, λαμβάνοντα χώραν έν τή άλλοϊαπή ίύνανται νά f

5 *ην. αρμοί ία-/ ελληνικήν προξενικήν άρχήν, έικτός έάν αί'"w'_i τήν σύνταξιν ληξιαρχικής αράξεως καί ένώτιον τής
:μο:ιας έλ/.ηνικής τρ ο ξενικής άρχής. κατά τάς ϊιατάξεις
;υ ταροντος νόμου. Τά άντίγραρα ταότα μετ’ έτισήμου μεΖσ.:2οεως αύτών ίύνανται νά έκσοίά/.λωνται ύτό τών ένίια-ρομενων καί άτ’ εύ·3είας εις τό ληξιαρχείον Άύηνών.

4.
Ο αϊτών τήν καταχώρισιν ληξιαρικών γεγονότων κατά
τήν τροηγουμένην ταράγραρον. όρείλει νά ύτοοάλλη εις τήν
Έισαγγελικήν άρχή/ ίεόαιωσιν ϊεόντως έτικεκυρωμένην, έτι
μέν γόμων τής άρμοϊιας το/,ιτικής, έκκ,λησιαστκκής ή άλλης
άρχής. άτοίεικνύουσαν τή·/ κατά τάς ϊιατάξεις τών άρ-όρων
1367 καί 1371 τοό ’Αστικού Κώϊικος τέλεσιν υποστατού γό
μου. επί ίέ γεννήσεων τής άρμοϊιας άρχής ή κλινικής η ια
τρού.
,
δ. Ληξιαρχικόν γεγονός ύανάτου "Ε/.λη·/ος ναυτικού ή
στρατιωτικού, λαμίάνον χώραν έν τή· ά/.λοϊατή, ϊι’ ό ϊέν συ
νετάγη ληξιαρχική τραξις κατά τάς παραγράφους 1 καί 2
τοό παρόντος άράρου ή κατά τήν παράγραφον 2 τοό άρ-ύρου
39 τοό παρόντος νόμου, καταχωρίζεται εις τό ληξιαρχείον
Αύηνών εις εΐϊικόν πρός τούτο Ιιϊλίον.
σύνταξ:
έκ-ύέσε

τής περί ής πρόκειται πράξεως ένεργειται
ής άρμοϊιας ναυτικής ή στρατιωτικής άρχής.
Άρνόρον 43.

'Αρμό;·ον /.ηξιαρχείο·/ πρός καταχώρισιν ληξιαρχικών
πράξεων συν τασσόμενων έν τή άλλοϊαπή.
Αι, κατά τάς παραγράφους 1 καί 2 τοό προηγουμένου άρ3 ρου-, -συντασσόμενα ι Αηξ: αρχικαί αράξει ς καταχωρίζονται -εί ς
τό ληξιαρχείον Ά3ηνών εις εΐϊικόν πρός τούτο όιόλίον, μετά
προηγούμενο·/ D-εγχον αύτών νπό τοό ληξιάρχου Α3ητ/ών.
”Λρ3,ρον 44.
'Υποχρεώσεις άσκούντων κοαόήκοντα ληξιάρχων
έν τή άλλοϊαπή.
1. Ό έν τή άλλοϊ-απή ασκών ·κα3ήκοντα ληξιάρχου εχει
τάς ύτό τοό άρ3ρσυ 4 τοό παιρόντος νόμου οριζόμενος υπο
χρεώσεις πλήν τής, ύοό το·ό έϊαφιου η' τοό αύτοό άρθρου, όριζομένης τοι θύτης.
2. Ουτος ύποχρεοόται ν’ άποστέλλη πρός τό ληξιαρχείο·1
Ά3η/ών'άντίγραφα τών ένώπιοτν αύτοό συ·/Ταχ3ε:σών πατ/τός
είϊους ληξιαρχικών πράξεων ώς καί τά κατά τήν παράγρα
φο·/ 2 τοό άρ3ρου 42 τοό παρόντος νόμου ύποόληόέντα εις
αύτόν άντίγραφα πράξεων, συντχχ3εισώ·> ένώπιον τών επιχω
ρίων άρχών, άφορωσών ϊέ εις "Ελληνας υπηκόους, μετ’ έπ'.στγεου μεταφράσεως τών πράξεων καί όεόαιώσεως σημειουμένης επί τών πράξεων ότι έτηρη3ησαν α! ϊιατυπώσεις, ας
ορίζει ό νόμος τοό τόπου τής συντάξεως αύτών, έντός μηνός
άπό τής σα/τάξεως ή ύποόολής εις αύτόν τών πράξεων.
'Οσάκις ϊέν είναι έφικτή ή μετάφρασις ΰπό τών έλλή·/ικώ·/
προξενικών άρχών τών ένώπιον τών επιχωρίων άρχών συνπαχ3εισών ληξιαρχικών πράξεων, αύται άποστέλλονται υπό
τοό έν τή άλλαίαπή άσκοόντος κα-υηκοντα 'ληξιάρχου εις τό
Υπουργεία·/ Εξωτερικών πρός μετάφραισιν καί, έν συνεχεία,
αποστολή/ εις τό ληξιαρχείον Ά3η/ών.
. . 'AfS-pm 45.

’·

... Έκπρ·ό3εσμος ϊηλωσις έν τή άλλοϊαπή ληξιαρχικών
.γεγονότων — ίιόρ3ωσις ληξιαρχικών πράξεων.
Τάς κατά τήν παράγραφον 3 τοό άρώρου 20 καί τήν παρά
γραφον 3 τοό άρ3ροι> 29 ποό παρ σ/τος νόμου άρμοϊιότητας
τοό Είσαγγε/άως Πρωτοίικών ή Βΐρηνοϊ-ίκαυ, έπί έκπρφόέσμου ίη/ώσεως γεννήσεως καί γάμσυ. ώς καί τάς κατά τάς
παραγράφους 2 καί 3 τοό άρ3ρου 13 τοιαύτας, έπί έσφαλμέ•/ων ληξιαρχικών πράξεων, άσκεί έν τή άλλοϊαπή ό προιοταμε·/ος τής έλλη/ικής προξενικής άρχής.

3.
Λήξε αρχικά γεγονότα γεννήσεων καί γόμων, λαμίάνον.Λ 'Αρ3·ρον 46.
.
2_Ζωραν έν τή άλλώατή, ΪΓ 5 ϊέν συνετάγη ληξιαρχική
- ’Επι3εώρησις ληξιαρχικών όιί,λίων τησουμάνων
:'2^ις κατά τάς ϊιατάξεις τών τροηγουμένων -αραγράρων,
ύπό έλύυηνικών προξενικών άρχών.
''*ντα{ νά καταχωρίζωνται εις τό ληξιαρχείον Ά-5ηνών εις
Ή έπι3εώρησις τών' ληξιαρχικών ε.:6.λίων. τών τηρουμέ—ιν.ον τρός τούτο {ιόλίον, ά?ε?α·τοΰ Εσαγγελέως. Πρωτο-κων Α-υηνών, έραρμοζομένων καί έν τροκειμένω τών ϊιανων ύπό τών έν τή άλλοϊαπή άσκούντων κα3ήκεντα ληξιάρχου,· ένεργειται ύπό τής Γενικής Έπι-Τεωρήσεως τοό Υπουρ
εων τής ταραγράρου 2 τού άρ-ύμου 20 καί τής ταραγρά4 2 τοό άρ-Spου 29 τοό ταροντος νόμου.
γείου 'Εξωτερικών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'
ΤΕΛΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΣΕΙΣ
'Αρόρ-ον 47.
Κα-S ορισμός λεπτομερειών εφαρμογής τον παρόντος νόμου.
1. Διά Προεδρικών Διαταγμάτων, 4/.: ιδ υμένων προτάσει
τού Υπουργού των Εσωτερικών κα-όορίζονται :
α. Τά τής κ.χταρτίσεως κ.α: τησήσεω; των ληξιαρχικών
όιδλίον.
β. Αί λεπτομέρεια!· τής συντάξεως των ληξιαρχικών πρά
ξεων κ,αί κ,,αταχωρίσεως αυτών εις τά ληξιαρχικά ό-.δλία.
γ. Τά περί έκδόσεως αντιγράφων. πιστοποιητικών και απο
σπασμάτων των διόλιων.
J. Πάτα πρός έκ.τέλεσιν τού -παρόντος νόμον άναγκαία λε
πτομέρεια.
...
2. Διά Πιροεδφικ.ού Διατάγματος, εκδιδομενου προτατει
των 'Τπονργών ’Εσωτερικών και Δικαιοσύνης, καόορίζονται
τά περί έπιόεωρήσεως τών ληξιαρχικών βιίλίων.
3. Μέχρις εκδότεως τών, κ.ατά τάς π-ροηγονμένας παρα
γράφους, Προείρικών Διαταγμάτων, εφαρμόζονται τά προς
έκτέ/Λτιν τών πρ-οϋφιστ αμύνων άντιττοίχων διατάξεων έκδο-όέντα Διατάγματα, έφ’ ότον τό περιεχόμενον αυτών δέν άντι6αίνοι εις τάς διατάξεις τού παρόντος νόμου. Τά Διατάγμα
τα ταΰτα καταργοννται άμα τή έκδοτε-. τών κ.ατά τάς προ
ηγούμενος παραγράφους, τοιοντων.
Άρ-όρον 48.
.

Ποινικαί διατάξεις.

Τιμωρείται κατά τάς διατάξεις τον άρόρσν 458 τον Ποι
νικόν Κωδικός :
α) Ληξίαρχος, ιατρός ή νεκροσκ.όπος Ιατρός η μαία άρνονμενοι άδικαιολογήτως την εκπληρωσιν τών εν τώ παρόντι
νόμω έπιδαλλάμενων εις αυτούς καθηκόντων ή έκ προ-όέσεως
παραλείποντες την εκπληρωσιν αυτών, β.) ληξίαρχος παραλιπών νά μην όση τόν μη -έμπροόέσμως δηλώσαντα γεγονός, περί
ον εδει νά σννταχ-νή ληξιαρχική πράξις, έφ’ όσον τό γεγονός
τούτο περ ιήλό-εν οπωσδήποτε. εις γνώσιν τον ληξιάρχον. γ)
ό κ.ατά παράδασιν τον παρόντος νόμον έκδίδων άδειαν προς
ενταφιασμόν, άνευ προηγούμενης όείαιώσεως τον ληξιάρχου
περ.ι συντάξεως τή;^ σχετικής ληξιαρχικής πράξεως, δ) δη
μόσιός υπάλληλος. άττις, ύπόχρεως ών. κατά τάς διατάξεις
τον παρόντος νόμον, ν’ άνακ.οινώτη εις τόν ληξίαρχον. ό,τ:
έκ τής δικαιοδοσίας τον δίδει χώραν πρός σύνταξιν ληξιαρ
χικής np-άξεως, άμελεί τοντο καί ε) ιατρός, όττις ήόε/jπαραλείψει την κ.ατά τό άρόρον 32 παράγραφον 4 άποττολήν
τον δείγματος τής υπογραφής αύτού. Ή πρό τής ένδικόσεως τής ύποόληό-είσης μηννσεως άποττολή τον δείγματος
τούτον αίρει τό αξιόποινον.
'Ap-Spov 49.
Ποινική εύόύνη ΰποχρέων, έν περίπτώαει παραλείψεως
δηλώσεως τών ληξιαρχικών γεγονότων.
1. Οί πρός δήλωσιν ενώπιον ληξιάρχον υπόχρεοι παραλιπόντες τήν έμπρόόεσμσν δήλωσιν τιμωρούνται: α) διά προστίμον μέχρι 1.000 δραχμών, έφ>’ ότον προέόησαν εις δήλωσιν
μετά τήν παρέλενσιν τής κ.ατά τά άρ-9ρα 14 παράγραφος 1,
20 παράγραφος 1 καί 29 παράγραφος 1 μηνιαίας, δεκ.αημέρον
καί τεσταρακονταημέρον προθεσμίας δηλώσεως. άντιστοίχως.
β) διά χρηματικής ποινής μέχρι δραχμών 5.000. έφ’ όσον παρελειόαν τήν δήλωσιν μετά τήν παρέλενσιν τής εις τά αύτά
άρ-Spa ένενηκονταημέρον προθεσμίας.
2. At ποινα: συται επιίάλλοντα; ύπό τον άρμοδίον Πταισματοδικείον ή Πλημμελειοδικείο-.) κατά τήν διαδικασίαν τών
άρόρων 414 έως κ.αί 427 τού Κώδικος Ποινικής Δικονο
μίας.
#
3. Δεν ασκείται ποινική δίωξις, ή δέ άρξαμένη τοιαύτη
παύει, έφ’ όσον δεν έξεδόόη κ.αταδικαστικ.ή άπόφασις, εάν ό
παραδότης προίή εις εκπρόθεσμον πρός τόν οίκείον ληξίαρχον
δήλωσιν, σνντασσομένην έπί χαρτοσήμου, δραχμών 100 μεν

έν τή ύπό στοιχ. α' περιπτώσει τής παραγράφον 1 τού π
τος άρόρον, δραχμών 500 δέ έν τή ύπό στοιχ. β' περιπτ
Μετά τήν όντως έπερχομένην παύσιν τής διώξεως, ι
κογραφ-ία τίθεται ύπό τού διώκοντος εις τό άρχεΐον έπ
προσαγωγή πιστοποιητικού έφ’ απλού τού ληξιάρχον περί
επί τού ώς άνω χαρτοσήμου έκπρο-δέσμοο δηλώσεως.
4. ’Ev -περιπτώσει καταδίκης ό γραμματείς τού δικό
τος δικαστηρίου πέμπει- πρός τόν αρμόδιον ληξίαρχον
σπασμα τής κ.αταδικαστικής άποφάσεως, όπερ πρέπει νά
ριέχη πλήρη τά στοιχεία τής έξ ύπαιτιότητος τού καταδ
σόέντος παραλειφόείσης ληξιαρχικής πράξεως, ό δέ
ξίαρχος συντάσσει ταύτην άνευ άναίολής, έφ’ όσον δέν t
τάχόη - πρότερ-ον έπί έκ.προόέτμω δηλώσει τίνος τών
χρέων.
5. Έπί πλειόνων σνννποχρέων ή ύπό τίνος τούτων δηλι
άπαλλάσσει τους λοιπούς.
Άρόρον 50.
Καταργο-ύμεναι διατάξεις.
’Από τής ισχύος τού παρόντος νόμον καταργούνται: .
ν α. Ό νόμος 2430 τής 29.6/14.7.1920 «περί τών ληξ
χικών πράξεων», πλήν τών παραγράφων 3, 4, 5 καί 8
άρ-Spov 3 αύτοξ.
_______________________________
β. Ό νόμος 4485 τής 5/7.3.1930 «περί τροποποιήσ
τού νόμου 2430». πλήν τού άρ-Spου 2 αυτού.
γ. Ό νόμος 5097 τής 6/ι13.7.1931 «περί σνμπληρώσι
κ.αί μεταρρνόμίσεως διατάξεων τού Κώδικος τών νόμων 2
κ.αί 4485 περί ληξιαρχικών πράξεων».
tlj
δ. Ό νόμος 5414 τής 22/25.4.1932" «περί ληξιαρχικ.ατοχωρίσεως τών έν τή αλλοδαπή γεννήσεων καί γόμων '
Ελλήνων υπηκόων καί άλλων τινών σχετικών πρός τόν
ξιαρχικόν νόμον διατάξεων», πλήν τής παραγράφου 1
άρ9·ρου 5 αυτού.
ε. Τό Ν.Δ. τής 26/26.9.1935, περί συμπληρώσεως
τροποποιήσεως τού, διά τού άπό 24/25.8.1936 Διατάγματ
κ.ωδικοποιηόέντος νόμον 5097 «περί ληξιαρχικών πράξεο;
πλήν τής παραγράφου 2 τού άρ-Spov 1 αυτού.
στ. Ό Α.Ν.. 85 τής 26.8/7.9.1936 «περί τροποποίησε
κ.αί συμπληρώσεως διατάξεων τού κω;ικ.οποιονμένον ληξ*.
χικού νόμον 5097, ώς έτροποποιήόη ύπό τού ΝΛ. τής 2
26.9.11935», πλήν τού άρ-Spov 4 αύτού.
ζ. Τό Ν.Δ. 217 τής 24/26.6.1941 «περί σνμπληρώσε
τού κώδικος. περί ληξιαρχικών πράξεων».
η. Τό Ν.Δ. 484 τής 6/ί 8.9.1941 περί τροποποιήσεως ·,
συμπληρώσεως διατάξεών τινων τού κωδικ.οποιημένου νόι
5097 «περί ληξιαρχικών πράξεων».
-5. Τό ΝΛ. 851 τής 11/27.12.1941 «περί τροποποίησε
καί συμπληρώσεως διατάξεών τινων τού κ.ωδικοποιημένου
5097 «περί ληξιαρχικών πράξεων» κ.αί άλλων διατάξει
πλήν τών άρ-όρων 1, 2, 5, 6. 7 καί 9 αυτού.
ι. Τό ΝΛ. 1545 τής 25.6/28.7.1942. περί κ.αταργήσει
τού άρόρου 4 τού Ν.Δ. 851 τής 11/27.12.1941 «περί τρο:
ποιήσεως κ.αί συμπληρώσεως διατάξεών τινων τον κ.ωδ»
ποιημένον Ν. 5097 «περί ληξιαρχικών πράξεων» καί άλλ<
διατάξεων».
ια. Τό Ν.Δ. 259 της 17/1S.4.1947 «περί επαναφοράς
ίσχνι τής διατάξεως τού άρ-όρον 1 τον Α.Ν. 726/1945 κ.
άλλον^ τινών διατάξεων».
ι6. Τό Ν.Δ. 613 τής 17/19.4.1948 «περί καταχωρίσειτών ληξιαρχικών γεγονότων τών λαόόντων χώρα-; κ.ατά τ
διάρκειαν τής Βουλγαρικής Κατοχής και άλλων τινών συν
οών διατάξεων».
ιγ. Ό Α.Ν. 902 τής 1 4/17.3.1 949 «περί παρατάσεως τί
προόεσμιών τής παραγράφου 1 τον άρ-Spcu 1 τού ύπ’ άρ'.·■
613/1948 Ν.Δ. κ.αί τής παρ. 3 τον άρόρον 3 τού ύπ’ άρ:·
614/1948 Ν.Δ.».
ιδ. Τό άρ-Spov 2 τού Ν.Δ. 1130 τής 5/8.3.1949 «περί δ:
τάξεων άφορωσών εις τήν έκδοσιν πιστοποιητικών Ποινικ:
Μητρώου ύπηρετούντων υπό τά όπλα καί εις τήν σύνταξ
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rji:2?'/!y-<‘)V 'τ'ιαπων ur. συνταχ3εισών έαπρούεσμως. συνε:2 τής συμμορ ιαχής ίράσεως».
<j. Τά as3pa 1 χ-αί 3 τοΰ Ν.Α· 2455 τής 1/1.7.1953,
έταναφορας έν ίτχύι 7.2': έπεχτάσεως τών σιαταξεων τού
4:ου 1 τοΰ Ν.Α. 613/1948 «περί κατα-χωρ ίσεως τών λημσχικών γεγονότων των λαβόντων χώραν κατα ττ,ν οιαρ:2ν τής Βουλγαρικής Κατοχής κλτ.» κα: άλλων τινών^σιαίΞεων περί τού προσωπικού τών είοικών εμμισ3ων ληπιαρ.'ων και τών ληξιαρχικών πράξεων.
,77. Το άο3ρον 1 τού Νόμου 3284 τής 29.6/1.7.1955, ττε-ι
εατάσεως τής ισχύος τοΰ άρ3ρου 1 τού Ν.Α. 613/1948
e;l καταχωρ ίσεως τών ληξιαρχικών γεγονότων ^τών Χα
ιτών χώραν κατά την διάρκειαν τής Βουλγαρικής Κατο•ζ.Τά άρ3ρα .1 καί 3 τοΰ Νόμου 3805 τής 21/27.12,1957·
ερ: παρατάσεως τής ισχύος τοΰ άρ3ρου 1 τοΰ Ν.Α. 613/

48 ν.αί τροποποιήσεως τών περί προσωπικού τών Ειοικών
μμίσ3ων Ληξιαρχείων κειμένων σιατάξεων καί Ύπο3ηκολακείων κειμένων διατάξεων».
ιη. Πάσα έτέρα γενική ή ειδική διάταξις άντικειμένη εις
ταρόντα νόμον.
Άρ3ρον 51.
—

_

Χρόνο'ς έναρξεώς ισχύος.

Η ισχύς τού παρόντος νόμου άρχεται μετά έξ μήνας άτό
; οημοσιεόσεώς του διά τής Έφημεοίδος τής Κυβερνήσεως.
. Έν Ά3ήναις τή 16 Μαρτίου 1976
Οΐ Υπουργοί
Εξωτερικών
ΔΗΜ. ΜΠΙΤΣΙΟΣ

Ποόεορίας Κυβερνήσεως
ΈΩΡΓΙΟΣ ΡΑΛΛΗΣ

Οικονομικών
ΕΓΑΓΓ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ

’Εσωτερικών
Ν. ΣΤΕΦΑΝΟ Π ΌΤΛΟΣ

Δικαιοσύνης
ΚΩΝ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΊΣ
(κατ’ άρ3ρον 75 τοΰ Συντάγματος)
ί τρόποο καλύψεως τών δαπανών τών προκαλουμένων εκ
τοΰ σχεδίου Νόμου «περί ληξιαρχικών πράξεων».
ί έκ τής συστάσεως ειδικών λη(ξιαρχείων, δι’ έκδόσεως
εδρικού Διατάγματος κατ’ εφαρμογήν τοΰ άρ3ρου 3 τοΰ
ου Νόμου «ττερΐ ληξιαρχικών πράξεων». ττροκληύησοαέ-πάνη 3’ άν£λ·3η εις δραχμάς 655.000 περίπου, έτησίως.
■ ιαπάνη αΰτη 3έλει ΰπερκαλυφ-3ή έκ τής ύπό τοΰ άρ49 παρ. 3 τοΰ ώς άνω σχεδίου Νόμου προβλεπομένης
οεως τών εσόδων έκ τελών χαρτοσήμου έτσι έκπρο3£σμων
σεων, ύζολογιζομένης εις δραχμάς 8.000.000 περίπου.
’Εν Ά3ήναις τή 10 Φεβρουάριου 1976
Οί Υπουργοί
'Εσωτερικών
-ΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

---’··
.·■

Οικονομικών
Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ

.·

_

·

.Έκ τούτου, προκαλεϊται έτησία δαπάνη τοΰ Κρατικοΰ
Προϋπολογισμοΰ άκαθόριστος, έξαρτωμένη έκ τών έκδοθησομένων Π. Δ/των. Κατά τούς υπολογισμούς τοΰ 'Υπουρ
γείου Εσωτερικών πιθανολογείται ή σύστασις, ούχί εις τό
άμεσον μέλλον, ενός μόνον ειδικοΰ ληξιαρχείου εις Πάτρας,
ή δέ έκ τούτου προκλ,ηθησομένη δαπάνη μισθοδοσίας τοΰ
προσληφθησομένου προσωπικοΰ, θέλει άνέλθει, κατά τήν
πρώτην έφαρμογήν, εις δραχμάς 655.000, περίπου έτη
σίως.
2. Οί προς δήλωσιν ενώπιον ληξιάρχου υπόχρεοι, παραλιπόντες την εμπρόθεσμον δήλωσιν, τιμωρούνται :
α) Διά προστίμου μέχρι 1.000 δραχμών ,άντί άχρι τοΰδε δρχ. 200, έφ’ όσον προέβησαν εις δήλωσιν μετά τήν πα
ρέλευση/ της, ύπό τών άρθρων 14 παρ. 1,20 παρ. 1 καί 29
παρ. 1 τοΰ νομοσχεδίου προβλεπομένης μηνιαίας, δεκαη
μέρου καί τεσσαρανταημέρου προθεσμίας δηλώσεως, άντιστοίχως .και
β) διά χρηματικής ποινής μέχρι 5.000 δραχμών, άντί
άχρι τοΰδε δραχμών 1.000, έφ’ όσον παρέλειψαν την δήλωσιν μετά την παρέλευσιν τής έν τοϊς αύτοϊς άρθροις ένενηκονταημέρου προθεσμίας. ,
*

\

·

'

Δεν ένεργεΐται ποινική δίωξις, ή δέ άρξαμένη τοιαύτη
καταργεΐται, έφ’ όσον δέν έξεδόθη καταδικαστική άπόφασις, έάν ό παραβάτης προβή εις εκπρόθεσμον προς τον οίκεΐον' ληξίαρχον δήλωσιν συντασσομένην :
α) έπί χαρτοσήμου δραχμών 100, άντί άχρι τοΰδε δρα
χμών 20, διά τήν ύπό στοιχεΐον α'. περίπτωσιν τής παραγρ.
1 τοΰ άρθρου 49 τοΰ νομοσχεδίου καί
β) δραχμών 500, άντί άχρι τοΰδε δρχ. 40, διά την ύπό
στοιχεΐον β'. τής αύτής παραγρ. 1 τοΰ ίδιου ώς άνω άρθρου
(άρθρ. 49 παρ. 1 καί 3).
Έκ τούτου, έπέρχεται αυξησις τών έσόδων τοΰ Κρατι
κού Προϋπολογισμού, άκαθόριστος, έξαρτωμένη έκ γεγο
νότων πραγματικών.
Κατά τάς έκτιμήσεις τοΰ Υπουργείου ’Εσωτερικών, τό
ύψος τοΰ έν λόγω έσόδου υπολογίζεται εις δραχμάς 8.000.
000, περίπου, έτησίως.
3. Έκ τών λοιπών διατάξεων τοΰ Νομοσχεδίου,
δι*
ών άπλουστεύονται, άναπροσαρμόζονται καί συγκεντροΰνται είς εν κείμενον αί περί ληξιαρχικών πράξεων διατάξεις;
δέν προκαλεϊται νέα οικονομική συνέπεια έπί τοΰ Κρατι
κού Προϋπολογισμού.
’Ανακεφαλαίωσες
Κατ’ άκολουθίαν, έκ τών διατάξεων τοΰ σχεδίου Νόμου
προκαλοΰνται αί άκόλουθοι, έπί τοΰ Κρατικοΰ Προϋπολο
γισμού, οίκονομικαί επιπτώσεις.

ΕΚΘΕΣΙΣ
-·

ότι τό προσωπικόν τοΰ ειδικού ληξιαρχείου άποτελεΐται
έξ εννέα (9) υπαλλήλων.
’Ήδη, διά τών διατάξεων τοΰ άρθρου 3 τοΰ ώς άνωτέρω
σχεδίου Νόμου θεσπίζεται, βτι διά Π. Δ/τος έκδιδομένου
προτάσει τών 'Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως, Εσω
τερικών και Οικονομικών, δύναται νά συσταθοΰν, εις πόλεις
πραγματικού πληθυσμοΰ άνω τών εκατόν χιλιάδων ειδικά
ληξιαρχεία πέραν τών ήδη συνεστημένων τοιούτων. Διά τοΰ
αύτοΰ Διατάγματος καθορίζεται ή περιφέρεια τοΰ ειδικού
ληξιαρχείου καί συνιστώνται αί άπαιτούμεναι διά την λει
τουργίαν τούτου νέαι θέσεις προσωπικοΰ.

Άρι3. 17/3/76
.

1 ενικοί! Λογιστηρίου τοΰ Κράτους (άρθρον 75 - σταρ,
'ου Συντάγματος) έπί τοΰ σχεδίου Νόμου τοΰ Ύπουρ’Εσωτερικών «περί ληξιαρχικών πράξεων».
Διά τών διατάξεων τοΰ Ν. 2430/1920 «περί ληξιαρ1 ~ράξεων», ώς έτροποποιήθη διά τοΰ Ν. 4485/30
τροποποιήσεως τοΰ Ν. 2430/20 «περί ληξιαρχικών
-ων», καί τοΰ Ν.Δ. 851/1941 «περί τροποποιήσεως
^/μπληρώσεως διατάξεών τινων τοΰ Κ.Ν. 5097/31
'ήξίαρχικών πράξεων καί άλλων. διατάξεων», ώρίσθη

1.
· Δαπάνη, άκαθόριστος, έκτιμωμένη είς δρχ. 655.000,
περίπου, έτησίως, έκ τής συστάσεως είδικοΰ ληξιαρχείου
καί
2. αυξησις εσόδων κατά δρχ. 8.000.000, περίπου, έ
τησίως, έκ τελών χαρτοσήμου λόγω έκπροθέσμου δηλώ
σεως ληξιαρχικών γεγονότων.
Έν Άθήναις τή 29 Ιανουάριου 1976
*0 Γενικός Διευθυντής
ΝΙΚ. ΒΑΛΗΣ

!

