
E.E., Παρ. I, 543 Ν. 50/72 
Αρ. 946, 30.6.72 

Ό περί της Συμβάσεως περί Καταργήσεως της 'Υποχρεώσεως προς Νομι
μοποίησα/ 'Αλλοδαπών Δημοσίων ' Ε γ γ ρ ά φ ω ν (Κυρωτικός) Νόμος τοΟ 1972 
εκδίδεται δια δημοσιεύσεως ε'ις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημο
κρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 τοΟ Συντάγματος . 

'Αριθμός 50 του 1972 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΗΝ Σ Υ Μ Β Α Σ Ι Ν Π Ε Ρ Ι Κ Α Τ Α Ρ Γ Η Σ Ε Ω Σ Τ Η Σ 
Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Σ Π Ρ Ο Σ Ν Ο Μ Ι Μ Ο Π Ο Ι Η Σ Ι Ν ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ' 
Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν ΕΓΓΡΑΦΩΝ. 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί της Συμβάσεως περί Συνοπτικός 
Καταργήσεως της Υποχρεώσεως προς Νομιμοποίησα/ 'Αλλοδαπών Τ τ λ ο ς · 
Δημοσίων ' Ε γ γ ρ ά φ ω ν (Κυρωτικός) Νόμος του 1972. 

2 . Έ ν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν έκ του κειμένου προκύπτη Ερμηνεία, 
διάφορος έννοια— 

«Σύμβασις» σημαίνει την Σύμβασιν περί Καταργήσεως της Υπο

χρεώσεως προς Νομιμοποίησα/ 'Αλλοδαπών Δημοσίων Έ γ γ ρ α φ ω ν . 

3 . Ή Σύμβασις , της όποιας το κείμενον έν τω Ά γ γ λ ι κ ω Πρώτο- κύρωσις. 
τύπω'εκτ ίθεται εις το Μέρος Ι του Πίνακος και ή μετάφρασις εις τήν 
Ε λλη ν ικ ή ν εκτίθεται εις τό Μέρος 11 του Πίνακος και ε'ις τήν οποίαν 
ή Κυβέρνησις της Δημοκρατίας ενέκρινε τήν προσχώρησα/ δια της 
'Αποφάσεως του Υπουργ ικού Συμβουλίου 6π' Ά ρ . 10.974 της 2ας 
Δεκεμβρίου 1971, δια του παρόντος νόμου κυρουται. 

4 . Νοείται δτι έν περιπτώσει αντιθέσεως μεταξύ τών δύο κειμένων Αύθεντικόν 
τών αναφερομένων έν τω "Αρθρω 3 ανωτέρω, τό κείμενον εις τό Κείμενον. 
Μέρος Ι του Πίνακος υπερισχύει. 

ΠΙΝΑΞ 
("Αρθρον 3) 

Μέρος Ι 
CONVENTION ABOLISHING T H E REQUIREMENT OF LEGALISATION 

FOR FOREIGN PUBLIC D O C U M E N T S 
(Concluded October 5, 1961) 

The States signatory to the present Convention, 
Desiring to abolish the requirement of diplomatic or consular legalisation for 

foreign public documents, 
Have resolved to conclude a Convention to this effect and have agreed upon the 

following provisions : 
Article 1 

The present Convention shall apply to public documents which have been executed 
in the territory of one contracting State and which have to be produced in the territory 
of another contracting State. 
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For the purposes of the present Convention, the following are deemed to be 
public documents : 

(a) documents emanating from an authority or an official connected with the 
courts or tribunals of the State, including those emanating from a public 
prosecutor, a clerk of a court or a process-server ('" huissier de just ice"); 

(b) administrative documents ; 
(c) notarial acts ; 
(d) official certificates which are placed on documents signed by persons in 

their private capacity, such as official certificates recording the registration 
of a document or the fact, that it was in existence on a certain date and 
official and notarial authentications of signatures. 

However, the present Convention shall not apply: 
(a) to documents executed by diplomatic or consular agents ; 
(b) to administrative documents dealing directly with commercial or customs 

operations. 

Article 2 
Each contracting State shall exempt from legalisation - documents to which the 

present Convention applies and which have to be produced in its territory. For the 
purposes of the present Convention, legalisation means only the formality by which 
the diplomatic or consular agents of the country in which the document has to be 
produced certify the authenticity of the signature, the capacity in which the person 
signing the document has acted and, where appropriate, the identity of the seal or 
stamp which it bears. 

Article 3 
The only formality that may be required in order to certify the. authenticity of 

the signature, the capacity in which the person signing the document has acted and, 
where appropriate, the identity of the seal or stamps which it bears, is the addition 
of the certificate described in Article 4, issued by the competent authority of the State 
from which the document emanates. 

However, the formality mentioned in the preceding paragraph cannot be required 
when either the laws, regulations, or practice in force in the State where the document 
is produced or an agreement between two or more contracting States have abolished 

, or simplified it, or exempt the document itself from legalisation. 

Article 4' " ■-■<'': i ι. ·' ; ' J ■"·■*. 
The certificate referred to in the first.paragraph of Article 3 shall be placed on 

the document itself or on an " allonge", it shall be in the form of the model annexed 
to the present Convention. 

I t may, however, be drawn up in the official language of the authority which 
issues it. The standard terms appearing therein may be in a second language also. 
The title " Apostille (Convention de la Haye du 5 octobre 1961) " shall be in the 
French language. 

Article 5 
The certificate shall be issued at the request of the person who has signed the 

document or of any bearer. 
When properly filled in, it will certify the authenticity of the signature, the 

capacity in which the person signing the-document has acted and, where appropriate, 
the identity of the seal or stamp which the document bears. 

The signature, seal and stamp on the certificate are exempt from all certification. 
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Article 6 
Each contracting State shall designate by reference to their official function, the 

authorities who are competent to issue the certificate referred to in the first paragraph 
of Article 3. 

It shall give notice of such designation to the Ministry of Foreign Affairs of the 
Netherlands at the time it deposits its instrument of ratification or of accession or its 
declaration of extension. It shall also give notice of any change in the designated 
authorities. 

Article 7 
Each of the authorities designated in accordance with Article 6 shall keep a 

register or card index in which it shall record the certificates issued, specifying : 
(a) the number and date of the certificate ; 
(b) the name of the person signing the public document and the capacity in 

" which he has acted, or in the case of unsigned documents, the name of 
the authority which has, affixed the seal or stamp. 

At the request of any interested person, the authority which has issued the 
certificate shall verify whether the particulars in the certificate correspond with those 
in the register or card index. 

Article 8 
When a treaty, convention or agreement between two or more contracting States 

contains provisions which subject to ratification of a signature, seal or stamp to certain 
formalities, the present Convention will only override such provisions if those formalities 
are more rigorous than the formality referred to in Article 3 and 4. 

Article 9 
Each contracting State shall take the necessary steps to prevent the performance 

of legalisations by its diplomatic or consular agents in cases where the present Con
vention provides for exemption. 

Article 10 
The present Convention shall be open for signature by the States represented 

at the Ninth session of the Hague Conference on Private International Law and 
Iceland, Ireland, Liechtenstein and Turkey. 

It shall be ratified, and the instruments of ratification shall be deposited with 
the Ministry, of Foreign Affairs of the Netherlands. 

Article 11 
The1 present Convention shall enter into force on the sixtieth day after the deposit 

of the third instrument of ratification referred to in the second paragraph of Article 10. 
The Convention shall enter into force for each signatory State which ratifies 

subsequently on the sixtieth day after the deposit of its instrument of ratification. 

Article 12 
x'Xny State not referred to in Article 10 may accede to the present Convention 

after it has entered into force in accordance with the first paragraph of Article 11. 
The instrument of accession shall be deposited with the Ministry of Foreign Affairs 
of the Netherlands. 

Such accession shall have effect only as regards the relations between the acceding 
State and those contracting States which have not raised an objection to its accession 
in the six months after the receipt of the notification referred to in subparagraph (d) 
of Article 15. Any such objection shall be notified to the Ministry of Foreign Affairs 
of the Netherlands. 

The Convention shall enter into force as between the acceding State and the States 
which have raised no objection to its accession, on the sixtieth day after the expiry 
of the period of six months mentioned in the preceding paragraph. 
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Article 13 

Any State may, at the time of signature, ratification or accession, declare that the 
present Convention shall extend to all the territories for the international relations 
of which it is responsible, or to one or more of them. Such a declaration shall take 
effect on the date of entry into force of the Convention for the State concerned. 

At any time thereafter, such extensions shall be notified to the Ministry of Foreign 
Affairs of the Netherlands. 

When the declaration of extension is made by a State which has signed and ratified, 
the Convention shall enter into force for the territories concerned in accordance with 
Article 11. When the declaration of extension is made by a State which has acceded, 
the Convention shall enter into force for the territories concerned in accordance with 
Article 12. 

Article 14 
The present Convention shall remain in force for five years from the date of its 

entry into force in accordance with the first paragraph of Article 11, even for States 
which have ratified it or acceded to it subsequently. 

If there has been no denunciation, the Convention shall be renewed tacitly every 
five years. 

Any denunciation shall be notified to the Ministry of Foreign Affairs of the 
Netherlands at least six months before the end of the five year period. 

It may be limited to certain of the territories to which the Convention applies. 
The denunciation will only have effect as regards the State which has notified it. 

The Convention shall remain in force for the other contracting States. 

Article 15 
The Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands shall give notice to the 

States referred to in Article 10, and to the States which have acceded in accordance 
with Article 12, of the following :— 

(a) the notifications referred to in the second paragraph of Article 6 ; 
(b) the signatures and ratifications referred to in Article 10 ; 
(c) the date on which the present Convention enters into force in accordance 

with the first paragraph of Article 11 ; 
(d) the accessions and objections referred to in Article 12 -and the date on 

which such accessions take effect; 
(e) the extensions referred to in Article 13 and the date on which they take 

effect; 
• (/) the denunciations referred to in the third paragraph of Article 14. 
In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed 

the present Convention. 
Done at the Hague the 5th October, 1961, in French and in English, the French 

text prevailing in case of divergence between the two texts, in a single copy which shall 
be deposited in the archives of the Government of the Netherlands, and of which a 
certified copy shall be sent, through the diplomatic channel, to each of the States 
represented at the Ninth session of the Hague Conference on Private International Law 
and also to Iceland; Ireland, Liechtenstein and Turkey. 

Μέρος 11 
Σ Υ Μ Β Α Σ Ι Σ Π Ε Ρ Ι Κ Α Τ Α Ρ Γ Η Σ Ε Ω Σ Τ Η Σ Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Σ 

Π Ρ Ο Σ Ν Ο Μ Ι Μ Ο Π Ο Ι Η Σ IN ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ώ Ν ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
(Συνομολογηθε ΐσα τη 5η 'Οκτωβρίου 1961) 

Τα Υ π ο γ ρ ά φ ο ν τ α την παροΰσαν Σύμβασιν Κράτη, 
Επιθυμούντα να καταργήσωσι την ύποχρέωσιν προς διπλωματικήν ή προ-

ξενικήν νομιμοποίησα/ αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων* 
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'Απεφάσισαν νά συνομολογήσωσιν έπί τούτω Σύμβασιν και συνεφώνησαν 
επί των κάτωθι διατάξεων : 

"Αρθρον 1 
Ή παρούσα Σύμβασις θά τυγχάνη εφαρμογής επί δημοσίων έγγραφων 

εκδιδομένων έπί του εδάφους ενός των Συμβαλλομένων Κρατών, εφ' δσον ταΟτα 
μέλλουν νά χρησιμοποιηθούν έπί του εδάφους έτερου τοιούτου. 

Δια τους σκοπούς της παρούσης Συμβάσεως, δημόσια έγγραφα λογίζονται 
τα κάτωθι: 

(α) "Εγγραφα προερχόμενα εκ τίνος αρχής ή αξιωματούχου σχέσιν έχον
τος προς τα δικαστήρια τοΰ Κράτους, περιλαμβανομένων και των 
προερχομένων τοιούτων έκ δημοσίου κοχηγόρου, γραμματέως δικα
στηρίου ή δικαστικού έπιδότου ("huissier de justice")" 

(β) διοικητικής φύσεως έγγραφα' 
(γ) συμβολαιογραφικά έ'γγραφα' 
(δ) επίσημα πιστοποιητικά έπί έγγραφων υπογεγραμμένων ύπό προσώ

πων έν τη ιδιωτική αυτών ιδιότητι, ως τά έμφαίνοντα το γεγονός της 
καταχωρήσεως εγγράφου ή το γεγονός δτι εγγραφόν τι έτέλει έν 
ίσχύΐ καθ* ώρισμένην ήμερομηνίαν, ώς και αϊ επίσημοι ή συμβολαιο
γραφικοί πιστοποιήσεις τής αύθεντικότητος υπογραφών. 

Ούχ ήττον δμως, ή παρούσα Σύμβασις δεν θά τυγχάνη εφαρμογής έπί τών 
κάτωθι : 

(α) έπί έγγραφων εκδιδομένων ύπό διπλωματικών εκπροσώπων ή προ
ξενικών λειτουργών 

(β) έπί διοικητικής φύσεως έγγραφων ευθέως αναφερομένων εις έμπο
ρικάς ή τελωνειακάς επιχειρήσεις. 

"Αρθρον 2 
"Εκαστον τών Συμβαλλομένων Κρατών θέλει απαλλάξει τής προς νομι

μοποίησιν υποχρεώσεως έγγραφα, έφ' ών τυγχάνει εφαρμογής ή παρούσα Σύμ
βασις, άτινα θέλουν χρησιμοποιηθή έπί του εδάφους αύτοΰ. Δια τους σκοπούς 
τής παρούσης Συμβάσεως, νομιμοποίησις σημαίνει μόνον την διατύπωσιν, δι' ής 
οι διπλωματικοί εκπρόσωποι ή οι προξενικοί λειτουργοί τής χώρας, έν ή θέλει 
χρησιμοποιηθή το έγγραφον, πιστοποιούν τήν αυθεντικότητα τής υπογραφής έπί 
του τοιούτου έγγραφου, τήν ιδιότητα, ύφ' ην ένήργησεν ό ύπογράψας το έγγρα
φον και, συντρεχούσης περιπτώσεως, τήν ταυτότητα τής σφραγΐδος ή του χαρ
τοσήμου του τεθειμένου έπί του τοιούτου έγγραφου. 

"Αρθρον 3 
Ή μόνη διατύπωσις, ήτις δυνατόν νά άπαιτηθή προς πιστοποίησιν τής αύθεν

τικότητος τής υπογραφής, τής ιδιότητος, ύφ' ην ένήργησεν ό ύπογράψας το 
έγγραφον και, συντρεχούσης περιπτώσεως, τής ταυτότητος τής σφραγΐδος ή 
του χαρτοσήμου του τεθειμένου έπί του τοιούτου έγγραφου, είναι ή προσθήκη 
του έν άρθρω 4 περιγραφομένου πιστοποιητικού, εκδιδομένου ύπό τής αρμοδίας 
αρχής τοΰ Κράτους, έξ οδ προέρχεται το τοιούτον έ'γγραφον. 

Ούχ ήττον δμως ή έν τή προηγουμένη παραγράφω μνημονευομένη δίατύ
πωσις δεν δύναται νά άπαιτηθή, οσάκις εϊτε οι νόμοι είτε οί Κανονισμοί εϊτε 
ή πρακτική, οί τελούντες έν Ίσχύϊ έν τω Κράτει, έν ώ μέλλει νά χρησιμοποιηθή 
το έ'γγραφον, ή συμφωνία συναφθείσα μεταξύ δύο ή πλειόνων συμβαλλομένων 
Κρατών, κατήργησαν ή κατέστησαν ταύτην απλούστεροι ή απήλλαξαν αυτό 
τούτο τό έγγραφον τής προς νομιμοποίησα/ υποχρεώσεως. 

"Αρθρον 4 
Τό έν τή πρώτη παραγράφω τοΰ άρθρου 3 μνημονευόμενον πιστοποιητικόν 

δέον δπως τίθήται είτε έπ' αύτοΰ τούτου τοΰ έγγραφου είτε έφ' ενός προσθέματος 
(" allonge") θά είναι δέ έν τω τύπω τοΰ προσηρτημένου τή παρούση Συμβάσει 
προτύπου. 
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• Δύναται, εν τούτοις, νά συνταχθή εις την έπίσημον γλώσσαν της έκδούσης 
αρχής. Οι εν αύτη έμφαινόμενοι υποδειγματικοί δροι δύνανται νά είναι εκπε
φρασμένοι ωσαύτως και εις δευτέραν γλώσσαν. Ό τίτλος " ApostiUe (Conven
tion de la Haye du 5 ootobre 1961) " δέον δπως είναι εκπεφρασμένος εις την 
γαλλική ν γλώσσαν. 

"Αρθρον 5 
Το πιστοποιητικόν εκδίδεται τη αιτήσει τοΰ ύπογράψαντος το εγγραφον 

ή οιουδήποτε κομιστοΟ. 
. "Αμα ως συμπληρωθή προσηκόντως, τούτο θά πιστοποιη την αυθεντικότητα 

της υπογραφής, τήν ιδιότητα ύφ' ην ένήργησεν ,δ ύπογράψας το εγγραφον καί, 
συντρεχούσης περιπτώσεως, τήν ταυτότητα της τεθειμένης επί του εγγράφου 
σφραγΐδος ή χαρτοσήμου. Ή υπογραφή, σφραγίς καί το χαρτόσημον επί του 
πιστοποιητικού απαλλάσσονται πάσης προς θεώρησιν υποχρεώσεως. 

"Αρθρον 6 
"Εκαστον τών Συμβαλλομένων Κρατών θέλει υποδείξει, άναφερόμενον καί 

εις τάς ύπηρεσιακάς αυτών λειτουργίας, τάς αρχάς αιτινες είναι άρμόδιαι προς 
εκδοσιν του εν τή πρώτη παραγράφου του άρθρου 3 μνημονευομένου πιστοποιη
τικού. 

Τούτο θέλει πράξει διά κοινοποιήσεως αποστελλόμενης εις το Ύπουργεΐον 
Εξωτερικών τών Κάτω Χωρών, καθ' δν χρόνον κατατίθεται καί το οίκεΐον 
όργανον επικυρώσεως ή προσχωρήσεως ή ή οικεία δήλωσις περί επεκτάσεως 
της εφαρμογής της παρούσης Συμβάσεως. Παρομοίως θέλει κοινοποιηθή καί 
πάσα αλλαγή επενεχθεΐσα εις τάς υποδειχθείσας αρχάς. 

"Αρθρον 7 
Έκαστη τών άρχων, τών υποδεικνυομένων συμφώνως τω άρθρω 6, θέλει 

τηρεΐ άρχεΐον ή βελτιωμένον εύρετήριον, εν ώ θά καταχωρή τά εκδιδόμενα 
πιστοποιητικά, καθορίζουσα άμα— 

(α) τον αριθμόν καί τήν ήμερομηνίαν εκδόσεως του πιστοποιητικού' 
(β) το δνομα του υπογράφοντος το δημόσιον εγγραφον καί τήν ιδιότητα 

ύφ' ή ν ενεργεί ή, προκειμένου περί μή υπογεγραμμένων εγγράφων, 
το δνομα της αρχής, ύφ' ής ετέθη επί τοΰ εγγράφου ή σφραγίς ή το 
χαρτόσημον. 

' Τή αιτήσει παντός ενδιαφερομένου προσώπου, ή έκδουσα το πιστοποιητικόν 
αρχή δύναται νά βεβαιοΐ εάν τά εν τω πιστοποιητικά) στοιχεία ανταποκρίνωνται 
προς τά εν τω άρχείω ή βελτιωμένω εύρετηρίω τοιαύτα. 

"Αρθρον 8 
Έν αΐς περιπτώσεσι συνθήκη, σύμβασις ή συμφωνία συναφθείσα μεταξύ 

• δύο ή πλειόνων Συμβαλλομένων Κρατών, διαλαμβάνει διατάξεις ύπαγούσας τήν 
πιστοποίησα/ της υπογραφής σφραγΐδος ή χαρτοσήμου ε'ις ώρισμένας διατυπώ
σεις, ή παρούσα Σύμβασις θέλει υπερισχύσει τών τοιούτων διατάξεων μόνον έν 
ώ μέτρω αϊ διατυπώσεις αύται είναι πλέον αύστηραί τής έν άρθροις 3 καί 4 
προβλεπομένης τοιαύτης. 

"Αρθρον 9 
"Εκαστον των Συμβαλλομένων Κρατών θέλει λάβει άπαντα τά αναγκαία 

μέτρα ϊνα άποφεύγηται ή διενέργεια νομιμοποιήσεων όπό τών διπλωματικών 
αύτου εκπροσώπων ή προξενικών αύτου λειτουργών, εις περιπτώσεις καθ' ας 
ή παρούσα Σύμβασις καταργεί τήν τοιαύτην νομιμοποίησιν. 

■ "Αρθρον1 10 
Ή παρούσα Σύμβασις θέλει παραμείνει ανοικτή προς ύπογραφήν όπό τών 

Κρατών τών έκπροσωπηθέντων κατά τήν ένάτην σύνοδον τής Διασκέψεως της 
Χάγης επί τοΰ 'Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου καί ύπό τής 'Ισλανδίας, 'Ιρλανδίας, 
του Λίχτενστάϊν καί τής Τουρκίας. 
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Αύτη χρήζει επικυρώσεως. Τα όργανα επικυρώσεως θέλουν κατατίθεσθάι 
παρά τω Ύπουργείω Εξωτερικών των Κάτω Χωρών. 

"Αρθρον 11 
Ή παρούσα Σύμβασις θέλει τεθή εν Ίσχύϊ τη εξηκοστή ήμερα από της 

καταθέσεως του τρίτου οργάνου επικυρώσεως, του μνημονευομένου εν τη δευ
τέρα παραγράφω του άρθρου 10. 

Καθ' όσον άφορα εις εν εκαστον υπόγραψαν Κράτος, όπερ ήθελεν επικυ
ρώσει ταύτην μεταγενεστέρως, ή παρούσα Σύμβασις θέλει τεθή εν Ίσχύϊ τη 
εξηκοστή ήμερα από τής καταθέσεως του οικείου οργάνου επικυρώσεως. 

"Αρθρον 12 
Πάν Κράτος, μή μνημονευόμενον εν άρθρω 10, δύναται νά προσχώρηση τη 

'παρούση Συμβάσει, μετά τήν εναρξιν τής Ισχύος αυτής συμφώνως τη πρώτη 
παραγράφω του άρθρου 11. Τά όργανα προσχωρήσεως θέλουν κατατίθεσθάι 
παρά τω Ύπουργείω Εξωτερικών των Κάτω Χωρών. 

Ή τοιαύτη προσχώρησις θα είναι ενεργός μόνον καθ' όσον άφορα εις τάς 
σχέσεις τοϋ προσχωρήσαντος Κράτους και εκείνων των Συμβαλλομένων Κρα
τών, άτινα δεν ήθελον εγείρει ένστασιν κατά τής προσχωρήσεως του, εντός 
προθεσμίας εξ μηνών άπό τής λήψεως τής κοινοποιήσεως, περί ής ή υποπαρά
γραφος (δ) του άρθρου 15. Πάσα τοιαύτη Μνστασις θέλει κοινοποιηθή προς 
το Ύπουργεΐον Εξωτερικών τών Κάτω Χωρών. 

Καθ1' όσον άφορα εις το προσχωρήσαν Κράτος και τά μή διατυπώσαντα 
ένστασιν κατά τής προσχωρήσεως του Κράτη, ή παρούσα Σύμβασις θέλει τεθή 
εν Ίσχύϊ τη εξηκοστή ημέρα άπό τής λήξεως τής εν τη προηγουμένη παραγράφω 
καθοριζομένης εξαμήνου προθεσμίας. 

"Αρθρον 13 
Πάν Κράτος δύναται, επί τη υπογραφή, τη επικυρώσει ή τη προσχωρήσει 

αυτού, νά δηλώση ότι ή εφαρμογή τής παρούσης Συμβάσεως ,θά έκτείνηται εϊς 
πάσας τάς έδαφικάς περιοχάς, διά τάς διεθνείς σχέσεις τών οποίων το τοιούτον 
Κράτος φέρει τήν εύθύνην ή εις μίαν ή πλείονας εξ αυτών. Ή τοιαύτη δήλωσις 
θέλει καταστή ενεργός κατά τήν ήμερομηνίαν ενάρξεως τής Ισχύος τής Συμ
βάσεως διά το ένδιαφερόμενον Κράτος. 

Καθ' οιονδήποτε μετέπειτα χρόνον ή τοιαύτη δήλωσις θέλει ένεργηθή διά 
κοινοποιήσεως απευθυνόμενης προς το Ύπουργεΐον 'Εξωτερικών τών Κάτω 
Χωρών. 

Έφ' όσον ή δήλωσις περί επεκτάσεως τής εφαρμογής τής παρούσης Συμ
βάσεως έγένετο ύπό Κράτους ύπογράψαντος και κυρώσαντος ταύτην, ή Σύμ
βασις θέλει τεθή εν Ίσχύϊ καθ' όσον άφορα εΊς τάς ένδιαφερομένας έδαφικάς 
περιοχάς, συμφώνως προς τάς εν άρθρφ 11 διαλαμβανομένας διατάξεις. Έφ' 
όσον ή τοιαύτη δήλωσις έγένετο ύπό προσχωρήσαντος Κράτους, ή Σύμβασις 
θέλει τεθή έν ίσχύϊ, καθ' όσον άφορα εΊς τάς ένδιαφερομένας έδαφικάς περιοχάς, 
συμφώνως προς τάς έν άρθρω 12 διαλαμβανόμενος διατάξεις. 

"Αρθρον 14 
Ή παρούσα Σύμβασις θέλει παραμείνει έν Ίσχύϊ διά διάστημα πέντε ετών 

άπό τής ημερομηνίας ενάρξεως τής ισχύος αυτής συμφώνως τη πρώτη παρα
γράφω του άρθρου 11, ακόμη και διά τά μετέπειτα έπικυρώσαντα ταύτην ή 
προσχωρήσαντα αύτη Κράτη. 

Έφ' όσον δεν ήθελε χωρήσει καταγγελία τής Ισχύος αυτής, ή Σύμβασις 
θέλει άνανεουται σιωπηρώς άνά πενταετίαν. 

Ή καταγγελία κοινοποιείται τω Ύπουργείω Εξωτερικών τών Κάτω Χωρών 
εξ τουλάχιστον μήνας προ τής λήξεως τής πενταετούς περιόδου. 
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Το Ύπουργεΐον 'Εξωτερικών των Κάτω Χωρών θέλει κοινοποιήσει προς 
άπαντα τά έν άρθρω 10 μνημονευόμενα Κράτη και προς τά προσχωρήσαντα 
συμφωνώ ς τω άρθρω 12 τοιαύτα, τά κάτωθι : 

(α) τάς έν τη δευτέρα παραγράφω τοΰ άρθρου 6 μνη μονευομένας κοινο
ποιήσεις" 

(β) τάς έν άρθρω 10 μνη μονευομένας ύπογραφάς και επικυρώσεις' 
(γ) την ήμερομηνίαν, καθ' ην ή παρούσα Σύμβασις θέλει τεθή έν ίσχύϊ 

συμφώνως τη πρώτη παραγράφω τοΰ άρθρου 11" 
(δ) τάς έν άρθρω 12 μνη μονευομένας προσχωρήσεις και τάς κατ' αυτών 

διατυπουμένας ενστάσεις, ώς και την ήμερομηνίαν καθ' ην καθίσταται 
ενεργός οιαδήποτε τοιαύτη προσχώρησις' 

(ε) τάς δηλώσεις περί επεκτάσεως τής εφαρμογής τής παρούσης Συμ
βάσεως, περί ών το άρθρον 13, ώς και τήν ήμερομηνίαν καθ' ην καθί
σταται ενεργός οιαδήποτε τοιαύτη δήλωσις" 

(στ) τάς έν τή τρίτη παραγράφω τοΰ άρθρου 14 μνημονευόμενος καταγ
γελίας. 

Εις πίστιν τών ανωτέρω, οι υπογεγραμμένοι, δεόντως προς τοΰτο εξουσιο
δοτημένοι, υπέγραψαν τήν παροΰσαν Σύμβασιν. 

Έγένετο έν Χάγη τή 5η 'Οκτωβρίου 1961, εις τήν γαλλικήν και τήν άγγλι
κήν, του γαλλικοΰ κειμένου επικρατούντος έν περιπτώσει διαστάσεως, μεταξύ 
τών δύο τούτων κειμένων, εις εν και μόνον άντίτυπον, δπερ θέλει παραμείνει 
κατατεθειμένον παρά τοις άρχείοις τής Κυβερνήσεως τών Κάτω Χωρών κεκυ
ρωμένα αντίγραφα αύτοΰ θέλουν άποσταλή διά τής διπλωματικής όδοΰ προς 
άπαντα τά Κράτη, τά έκπροσωπηθέντα κατά τήν ένατη ν σύνοδον τής Διασκέ
ψεως τής Χάγης έπί τοΰ 'Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου, προς τούτοις δέ προς 
τήν Ίσλανδίαν, Ίρλανδίαν, το Λίχτενσταϊν και τήν Τουρκίαν. 


