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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ύπ Άρ . 1603 της 16ης ΜΑΊΟΥ 1980 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί της Συμβάσεως τής Πρσνοούσης περί Ομοιομόρφου Δικαίου 
ώς προς τον Τύπον Διεθνούς Διαθήκης (Κυρωτικός) Νόμος τοϋ 1980 
εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. 

Αρυθμός 22 του· 1980! 
(ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣ UN. ΤΗΝ ΠΡΟΝΟΟΥΣΑΝ 

ΠΕΡΙ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΟΥ ΆΙΙΚΑΙΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΥΠΟΝ 
ΔΙΕΘΝΟΥΣ (ΔΙΑΘΗΚΗΣ 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς δ πίερι της Συμβάσεως Συνοπτικός 
της Προνοούσης περί 'Ομοιομόρφου Δικαίου ώς προς τον Τύπον Διε- τίτλος. 
θνοΟς Διαθήίκης (ΙΚυρωτυκός) Νόμος τοΟ 1980. 

2. Έ ν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν εκ του κευμένου προικύπτη Ερμηνεία, 
διάφορος 'έ'ννοιαί— 

(«Σύμβασις» σημαίνει την Σύμβασιν της ΠρονοοΟσαν περί 'Ομοιο
μόρφου Δικαίου ώς ιίτρός τόν Τύπον Διεθνούς Διαθήκης, της 
/οποίας το κείμενον έν τ ω ά γ γ λ ι κ ώ πρωτοτυπώ εκτίθεται εις το 
Πρώτον Μέρος του Πίνακος και έν έιλιληνιΐκη μεταφράσει &1ς το Πίναξ. 
(Δεύτερον Μέρος του1 ιΠίναίκος :ΐ Πρώτον 

'Έν περιπτώσει αντιθέσεως μεταξύ των δύο κειμένων ύπερυσχύει Λεύτερον 
το εις το Πρώτον Μέρος του Πίνακος έ'κτιθέίμενον κείμενον. Μέρος. 

3. Ή Σύμβασις, εις τήν οποίαν ή προσχώρηισις της Κυπριακής κύρωσις 
Δημοκρατίας άπειφασίΐοίθη διά της ύπ' αρ. 16.530 και ήμερομηνίαν Συμβάσεως. 
27ην Ιανουαρίου, 1978 'Αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου, 
διά του παρόντος Νόμου κυροΰται. 
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Π Ι Ν ΑΞ 
("Αρθρον 2)1 

ΠΡΩΤΟΝ ΜΕΡΟΣ 
CONVENTION PROVIDING A UNIFORM LAW 

ON THE FORM OF AN INTERNATIONAL WILL 
The States signatory to the present Convention, 
DESIRING to provide to a greater extent for the respecting of last 

wills by establishing an additional form of will hereinafter to <be called 
an "international will" which, if employed, would dispense to some 
extent wiilfch the search for the applicable law; 

HAVE RESOLVED to conclude a Convention for this purpose and have 
agreed upon the following provisions : 

Article I 
1. Each Contracting Party undertakes that not later than six months 

after the date of entry into force of this Convention in respect of that 
Party it shall introduce into its law the rules regarding an international 
will set out in the Annex to this Convention. 

2. Each Contracting Party may introduce the provisions of the Annex 
into its law either by reproducing the actual text, or by translating it 
into its official language or languages, 

3. Eacn Contracting Party may introduce into its law such further 
provisions as are necessary to give the provisions of the Annex full effect 
in its territory. 

4. Each Contracting Party shall submit to the Depositary Government 
the text of the rules introduced into its national law in order to imple
ment the provisions of this Convention. 

Article II 
1. Each .Contracting Party shall implement the provisions of the Annex 

in its law, within the period provided in the preceding article, by 
designating the persons who, in its territory shall be authorized to act 
in connection with international wills. It may also designate as a person 
authorized to act with regard to its nationals its diplomatic or consular 
agents abroad insofar as the local law does not prohibit it. 

2. The Party shall notify such designation, as well as any modifications 
thereof, to the Depositary Goveirniment. 

Article HI 
The capacity of the authorized person to act in connection with an 

international will, if conferred in accordance with the law of a Con
tracting Parity, shall be recognized in the territory of the Other Contracting 
Parties. 

Article IV 
The effectiveness of the certificate provided for in Article 10 of the 

Annex shall be recognized in the territories of all Contracting Parties. 
Article V 

1. The conditions requisite to acting as a witness of an international 
will shall be governed by the law under which the authorized person was 
designated. The same rule shall apply as regards an interpreter who is 
called upon to act. 
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2. Nonetheless no one shall be disqualified to act as a witness of an 
inteirnaltional will solely because he is an alien. 

Article VI 
1. The signature of the testator, of the authorized person, and of the 

witnesses to an international will, whether on the will or on the certi
ficalte, Shall be exempt from any legalization or like formality. 

2. Nonetheless, the competent authorities of any Contracting Party 
may, if necessary, satisfy theimselves as to the authenticity of the 
signature of the authorized person. 

Article VII 
The safekeeping of an international will shall be governed by the law 

under which the authorized person was designated. 
Article VIII 

No reservation shall be admitted to this Convention or to its Annex. 
Article IX 

1. The present Convention shall be open for signature at Washington 
from October 26, 1973, until December 31, 1974. 

2. The Convention shall be subject to ratification. 
3. Instruments of ratification shall be deposited with the Government 

of the United States of America, which shall be the Depositary Govern
ment. 

Article X 
1. The Convention shall be open indefinitely for accession. 
2. Instruments of accession shall be deposited with the Depositary 

Government. 
Article XI 

1. The present Convention shall enter into force six months after the 
date of deposit of the fifth instrument of ratification or accession .With 
the Depositary Governiment. 

2. In the case of each State which ratifies this Convention or accedes 
to it after the fifth instrument of ratification or accession has been 
deposited, this Convention shall enter into force six months after the 
deposit of its own instrument of ratification or accession. 

Article XII 
1. Any Contracting Parity may denounce this Convention by written 

noifcifieaition to the Depositary Government. 
2. Such denunciation shall take effect twelve months from the date 

on which the Depositary Government has received the notification, but 
such denunciation shall not affect the validity of any will made during 
the period that the Convention was in effect for the denouncing State. 

Article XIII 
1. Any State may, when it deposits its instrument of ratification or 

accession or ait any time thereafter, declare, by a notice addressed to 
the Depositary Govemiment, that this Convenltion shall apply to all or 
part of the territories for the international relations of which it is 
responsible. 
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2. Such, declaration shall have effect six mionitihs after the date on which 
the Depositary Government shall have received notice thereof or, if at 
the end of such period the Convenitiion has not yet come into force, from 
the dlate of its entry into force, 

3. Bach Contracting Party which has made a declaration in accordance 
with paragraph I of 'this Article1 may, in accordance with Article XII, 
denounce this Convention in relation to all or part of the territories 
concerned. 

Article XIV 
1. If a State has two or moire territorial units in which different 

systems of law apply in relation Ito matters respecting the form of wills, 
it may at 'the time of signature, ratification, or accession, declare that 
this Convention shall extend to all its territorial units or only to one or 
more of ithem, and may modify its declaration by submitting another 
declaration aft any time. 

2. These declarations shall be notified to the Depositary Government 
and shall state expressly the territorial units to which the Convention 
applies. 

Article XV 
If a Contracting Parity has two or more territorial units in which 

different systems of law apply in^relation to matters respecting the form 
of wills, any reference to the internal law of the place Where the will 
is made or to the law under which the authorized person has been appointed 
to act in connection with international wills shall be construed in accor
dance with the constitutional system of the Party concerned. 

Article XVI 
1. The original of the present Convention, in the English, French, 

Russian and Spanish languages, each version being equally authentic, 
shall be deposited with the Government of the United States of America, 
WhIMi shall transmit cerltined copies thereof to each of the signatory 
and acceding States and to the International Institute for the Unification 
of Private Law. 

2. The Depositary Govermment shall give notice to the signatory and 
acceding States, and to the International Institute for the Unification of 
Private Law, of: 

(a) any signature ; 
(b) the deposit of any instrument of ratification or accession; 
(c) any date on which this Convention enters into force in accor

dance with Article XI; 
Od) any communication received in accordance with Article I, 

paragraph 4 ; 
(e) any notice received in accordance with Article II, paragraph 2; 
Of) any declaration received in accordance with Article XIII, parat

igraph 2, and the date on which such declaration takes effect; 
(ig) any denunciation received in accordance with Article XII, para

graph I, or Article XIII, paragraph 3, and the date on which 
ithe denunciation takes effect; : 

Oh) any declaration received, in accordance with Article XIV, para
graph 2, and the date on which the declaration takes effect; 

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Plenipotentiaries, being duly 
authorized to that effect, have signed the present Convention. 

DONE at Washington this twentysixth day of October, one thousand 
nine hundred and seventythree. 
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ANNEX 

UNIFORM LAW ON THE FORM OF AN INTERNATIONAL WILL 

Article 1 

1. A will shall be valid as regards form, irrespective particularly of 
the place where it is made, of the location of the assets and of the 
nationality, domicile or residence of Ithe testator, if at is made in the 
form of an international will complying with the provisions set out in 
Articles 2 to 5 hereinafter., 

2. The invalidity of tihe will as an international will shall not affect 
its formal validity as a will of another kind. 

Article 2 
This law shall not apply to the form of testamentary dispositions made 

by two or more persons in one 'instrument. 
Article 3 

1. The will shall be made in writing. 
2. it need not be written by the testator himself. 
3. It may be written in any language, by hand or by any other means. 

Article 4 
1. The testator shall declare in the presence of two witnesses and of 

a pension authorized to act in connection with international wills that the 
document is his will and that he knows the contents thereof. 

2. The testator need not inform the witnesses, or the authorized person, 
of the contents of the will. 

Article 5 
1. In the presence of the witnesses and of the authorized person, the 

testator shall sign the wiill or, if he has previously signed it, Shall acknow
ledge his signature. 

2. When the testator is unable to sign, he shall indicate the reason 
therefor to the authorized person who shall make note of this on the 
will. Moreover, the testator may be authorized by the law under which 
the authorized person was designated to direct another person to sign 
on his behalf. 

3. The witnesses and the authorized person shall there and then attest 
the will by signing in the presence of the testator. 

Article 6 
1. The signatures shall be placed at the end of the will. 
2. If the will consists of several sheets, each sheet shall be signed by 

the testator or, if ihe is unable to sign, by the person signing on his 
behalf or, if there is no such person, by the authorized person. In 
addition, each sheet shall be numbered. 

Article 7 
1. The date of the will shall be the date of its signature by the autho

rized person. 
2. This date shall be noted at the end of the will by the authorized 

person. 
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Article 8 
In the absence of any mandatory rule pertaining to the safekeeping 

of the will, the authorized pension shall ask the testator whether he wishes 
to make a declaration concerning the safekeeping of his will. If sio and 
at the express request of the testator the place Where he intends to have 
his will kept shall be mentioned in the certificate provided for in Article 9. 

Article 9 
The authorized person shall attach to the will a certificate in the form 

prescribed in Article 10 establishing that the obligations of this law have 
been complied with. 

Article 10 
The certMcate drawn up by the authorized person shall be in the 

following form or in a substantially similar form : 
CERTIFICATE 

(Convention of October 26, 1973) 
1. I, (name, address and capacity of a person authorized 

to act in connection with international wills). 
2. Certify that on (date) at (place). 
3. (testator) (name, address, date and place of birth). 
In my presence and that of the witnesses. 
4. (a) (name, address, date and place of birth). 

(lb) (name, address, date and place of birth). 
has declared that the attached document is his will and that 
he knows the contents thereof. 

5. I furthermore certify that: 
6.—'(a) in my presence and in that of the Witnesses : 

(1) the testator has signed the will or has acknowledged his 
signature previously affixed., 

* (2) following a declaration of the testator stating that he was 
unable to sign his will for the following reason 
—I have mentioned this declaration on the will 

* —the signature has been affixed by 
(name, address) 

7.—,(jb) the witnesses and ,1 faave signed the will; 
8. * (c) each page of the will has been signed by 

and numbered; 
9,—,(id) I have satisfied myself as to the identity of the testator and 

of the witnesses as designated above; 
10.—i(e) the witnesses melt the conditions requisite to act as such 

according to the law under which I am acting; 
11. * (f) the testator has requested me to include the following state

ment concerning the safekeeping of his will: 

12. PLACE 
13. DATE 
14., SIGNATURE and, if necessary, SEAL. 

* To be completed if appropriate. 
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Article 11 
The authorized person shall keep a copy of 'the certificate and deliver 

another to the testator. 

Article 12 
In the absence of evidence to ithe contrary, the certificate of the autho

rized person shall be conclusive of the formal validity of the instrument 
as a will under this Law. 

Article 13 
The absence οτ irregularity of a certificate shall not affect the formal 

validity of a will under this Law. 
Article 14 

The international will shall be subject to the ordinary rules of re
vocation of wills. 

Article 15 
In interpreting and applying the provisions of this law, regard shall 

be ihad to its international origin and to the need for uniformity in its 
interpretation. 

ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΜΕΡΟΣ 
ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΠΡΟΝΟΟΥΣΑ ΠΕΡΙ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΟΥ 

ΔΙΚΑΙΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ TOTS ΤΥΠΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ 
Τά υπογράφοντα την παροΰσαν Σύμβασιν Κράτη, 
ΕΝ ΤΗι ΕΠΙΘΥΜΙΑι ΤΩΝ δπως προνοήσουν εις μεγαλύτερον βαθμόν περί 

του σεβασμού των διαθηκών δια της καθιερώσεως ενός επιπροσθέτου τύπου 
διαθήκης,, εφεξής καλουμένου «διεθνής διαθήκη», ό όποιος, εφ* δσον ήίθελε 
χρησιμοποίηση, ιθ'ά συνεπάγεται κατά τίνα εκτασιν το μή άναγκαΐον της διε
ξαγωγής έρεύνης περί τοΰ εφαρμοστέου δικαίου. 

ΑΠΕΦΑΣΙΣΑΝ τήν προς τούτο σύναψιν Συμβάσεως και συνεφώνησαν έπί 
τών κάτωθι διατάξεων: 

ΑΡΘΡΟΝ Ι 
1. Καθ1' δσον άφορα εις εαυτό εκαστον Συμβαλλόμενον Μέρος αναλαμβάνει 

τήν ύποχρέωσιν όπως, ουχί αργότερο ν τών εξ μηνών άπό της ημερομηνίας 
ενάρξεως ισχύος της παρούσης Συμβάσεως, ε'ισαγάγη έν τω δικαίω αύτοΰ 
τους έν τω Παραρτήματι της παρούσης Συμβάσεως εκτιθεμένους κανόνας 
περί διεθνούς διαθήικης. 

2. "Εκαστον Συμβαλλόμενον Μέρος δύναται να ε'ισαγάγη τάς διατάξεις 
του Παραρτήματος έν τω δικαίω αύτοΰ εϊτε δι' άνατυπώσεως αυτούσιου του 
κειμένου εϊτε δια μεταφράσεως τούτου ε'ις τήν έπίσημον γλώσσαν ή γλώσσας 
αύτοΰ1. 

3. "Εκαστον Συμβαλλόμενον Μέρος δύναται να ε'ισαγάγη έν τω δικαίω 
αύτοΰ τοιαύτας προσθέτους διατάξεις οΐαι εΐναι άναγκαΐαι δια τήν πλήρη; 
έφαρμογήν τών διατάξεων τοΰ Παραρτήματος έν τη επικράτεια αύτοΰ. 

4. "Εκαστον Συμβαλλόμενον Μέρος θα ύποβάλη εις τήν θεματοφύλακα 
Κυβέρνησιν το κείμενον τών κανόνων τών εισαχθέντων έν τω έθνικώ αύτοΰ 
δικαίω δια τήν έφαρμογήν τών διατάξεων της παρούσης Συμβάσεως. 



Ν. 22/80 [690 

ΑΡΘΡΟΝ II 
1. "Εκαστον Συμβαλλόμενο ν Μέρος οφείλει όπως, εντός της εν τω προηιγου

μένω άρθρω προβλεπομένης προθεσμίας, καταστήση εφαρμόσιμους έν τω 
δικαίω αυτού' τάς διατάξεις τού Παραρτήματος διά του1 ορισμού των προσώ
πων τα όποια έν τη επικράτεια αυτού θά είναι εξουσιοδοτημένα να ενεργούν 
έν σχέσει προς διεθνείς διαθήικας. Τούτο δύναται ωσαύτως νά όρίση ώς πρό
σωπα εξουσιοδοτημένα, διά τόν ως άνω σκοπόν τους έν τη αλλοδαπή διπλω
ματικούς ή προξενικούς αύτου αντιπροσώπους έφ·' δσον τό τοπικόν δίκαιον 
δέν απαγορεύει τούτο. 

2. Τό Μέρος οφείλει νά γνωστοποιη προς την θεματοφύλακα Κϋβέρνηϋιν 
τόν έν λόγω όρισμόν, ώς επίσης και οιασδήποτε άλλαγάς εις τούτον. 

ΑΡΘΡΟΝ 111\ 
Ή άρμοδιότη,ς τού εξουσιοδοτημένου προσώπου όπως ένεργη έν σχέσει προς 

διεθνείς διαθήκας, απονεμόμενη; συμφώνως προς τό δίκαιον Συμβαλλομένου 
τινός Μέρους θά αναγνωρίζεται έν τη επικράτεια των λοιπών Συμβαλλομένων 
Μερών. 

ΑΡΘΡΟΝ IV 
Ή ισχύς του1 έν "Αρθρω 10 του Παραρτήματος προβλεπομένου πιστοποιη;

τικού θά αναγνωρίζεται έν ταΐς έπικρατείαις πάντων των Συμβαλλομένων 
Μερών. 

ΑΡΘΡΟΝ V 
1. Αϊ απαιτούμενοι προϋποθέσεις ίνα ενεργή τις ώς μάρτυς διεθνούς τίνος 

διαθήκης διέπονται ύπό του δικαίου δυνάμει τού όποιου ώρίσθή: τό έξουσιο
δοτημένον πρόσωπον. Τό αυτό Ισχύει και διά τόν διερμηνέα ό όποιος καλεΐ
ται όπως ενεργή ση σχετικώς. 

2. Παραταΰτα ουδείς δύναται νά άποκλεισθη από τού νά ενεργή ώς μάρτυς 
διεθνούς τίνος διαθήικης απλώς και μόνον διότι είναι 'αλλοδαπός. 

ΑΡΘΡΟΝ VI 
1. Ή υπογραφή τού διαθέτου, τού εξουσιοδοτημένου προσώπου ώς και τών 

μαρτύρων εις τίνα διεθνή: διαθήκην, είτε αύτη: τίθ'εται έπί της διαθήκης είτε 
έπί του πιστοποιητικού, απαλλάσσεται της κατά νόμον έγκυροποιήσεως ή 
αναλόγων διατυπώσεων. 

2. Παρά ταύτα,: αϊ αρμόδια ι άρχαί παντός Συμβαλλομένου Μέρους δύναν
ται, έάν παραστή ανάγκη, νά Ικανοποιούν έαυτάς ώς προς τήν αυθεντικότητα 
της υπογραφής του εξουσιοδοτημένου προσώπου. 

ΑΡΘΡΟΝ VII 
Ή φύλαξις διεθνούς τίνος διαθήκης διέπεται ύπό τού δικαίου δυνάμει του 

όποιου ώρίσθηι τό έξουσιοδοτημένον πρόσωπον. 

ΑΡΘΡΟΝ VIII 
Ουδεμία έπιφύλαξις επιτρέπεται άναφορικώς προς τήν παροΰσαν Σύμβασιν 

ή τό Παράρτημα αυτής. 
ΑΡΘΡΟΝ IX 

1. Ή παρούσα Σύμβασις είναι ανοικτή προς υπογραφή ν έν Ούασιγκτώνι 
από της 26ης 'Οκτωβρίου, 1973 μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου, 1974. 

2. Ή Σύμβασις υπόκειται εις έπικύρωσιν. 
3. Τά έγγραφα επικυρώσεως κατατίθενται παρά τη Κυβερνήσει τών Ηνω

μένων Πολιτειών της 'Αμερικής ή όποια εΐναι ή θεματοφύλαξ Κυβέρνησις, 
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ΑΡΘΡΟΝ Χ 
1. Ή Σύμβασις εΐναι ανοικτή έπ' αόριστον δια προσχώρησιν. 
2. Τα έγγραφα προσχωρήσεως κατατίθενται παρά τη θεματοφύλακι Κυβερ

νήσει . 
ΑΡΘΡΟΝ XI 

1. Ή παρούσα Σύμβασις άρχεται ισχύουσα μετά παρέλευσιν έ
ν
ξ μηνών άπό 

της ημερομηνίας καταθέσεως του πέμπτου έγγραφου επικυρώσεως ή προσχω
ρήσεως παρά τη θεματοφύλακι Κυβερνήσει. 

2. Έν περιπτώσει έκαστου Κράτους έπικυρουντος την παρουσαν Σύμβασιν 
ή προσχωρουντος εις αυτήν μετά τήν κατάθεσιν του πέμπτου έγγραφου επι
κυρώσεως ή προσχωρήσεως, ή παρούσα Σύμβασις άρχεται Ισχύουσα μετά 
παρέλευσιν εξ μηνών από της καταθέσεως του οικείου αύτου έγγραφου επι
κυρώσεως ή προσχωρήσεως. 

ΑΡΘΡΟΝ X I I 

1. Πάν Συμβαλλόμενον Μέρος δύναται νά καταγγείλη τήν παρουσαν Σύμ
βασιν δι ' έγγραφου γνωστοποιήσεως προς τήν θεματοφύλακα Κυβέρνησιν. 

2. Ή τοιαύτη καταγγελ ία λαμβάνει ΐσχύν μετά παρέλευσιν δώδεκα μηινών 
από της ημερομηνίας λήψεως της γνωστοποιήσεως ύπό της Θεματοφύλακος 
Κυβερνήσεως, αλλ' ή τοιαύτη καταγγελία ουδόλως θίγει τήν εγκυρότητα 
οιασδήποτε διαθήκης γενομένης κατά τήν διάρκειαν της 'περιόδου κατά τήν 
οποίαν ή Σύμβασις έτέλει έν Ίσχύϊ διά το καταγγέΧον κράτος. 

ΑΡΘΡΟΝ XIII 
1. Πάν Κράτος δύναται, κατά τήν κατάθεσιν του οικείου αύτου έγγραφου 

επικυρώσεως ή προσχωρήσεως ή καθ* οιονδήποτε μεταγενέστερον χρόνον νά 
δηλώση δι' ειδοποιήσεως άπευθυνομένη,ς προς τήν θεματοφύλακα Κυβέρνησιν 
δτι ή παρούσα Σύμβασις θά εφαρμόζεται έφ>' ολοκλήρου ή τμήματος του 
εδάφους των επικρατειών διά τάς διεθνείς σχέσεις των ό'ποίων φέρει τήν 
εύθύνην. 

2. Αϊ τοιαΟται δηλώσεις λαμβάνουν ίσχύν μετά παρέλευσιν εξ, μηνών άπό 
της ημερομηνίας λήψεως της σχετικής ειδοποιήσεως υπό της θεματοφύλακος 
Κυβερνήσεως ή, έάν κατά τήν λήξιν της τοιαύτης περιόδου ή Σύμβασις δέν 
έ'χη; εισέτι τεθή έν ίσχύϊ, άπό της ημερομηνίας ενάρξεως ισχύος αυτής. 

3. "Εκαστον Συμβαλλόμενον Μέρος το όποιον προέβη είς δήλωσιν συμ
φώνως προς τήν παράγραφαν 1 του παρόντος "Α,ρθ'ρου δύναται συμφώνως 
προς το "Αρθρον X I I , νά καταγγείλη τήν παρουσαν Σύμβασιν έν σχέσει 
προς όλόκληιρον ή τμήμα του εδάφους τών συγκεκριμένων επικρατειών. 

ΑΡΘΡΟΝ XIV 

1. Έν περιπτώσει Κράτους τινός έχοντος δύο ή πλείονας έδαφικάς υποδιαι
ρέσεις εις τάς όιτοίας ισχύουν διάφορα συστήματα δικαίου άναφορικώς προς 
το θέμα του τύπου τών διαθηκών, τούτο δύναται κατά τόν χρόνον της υπο
γραφής, επικυρώσεως ή προσχωρήσεως νά δήλωση δτι ή παρούσα Σύμβασις 
θά έπεκταθη* ε'ις άπάσας τάς έδαφικάς υποδιαιρέσεις ή .μόνον εις μίαν ή 
πλείονας έξ αυτών, δύναται επίσης νά τροποποίηση τήν δήλωσιν αύτου δι ' 
υποβολής ετέρας δηλώσεως οποτεδήποτε. 

2. Αϊ έν λόγω δηλώσεις δέον νά γνωστοποιούνται προς τήν θεματοφύλακα 
Κυβέρνησιν καΐ δέον νά αναφέρουν ,ρητώς τάς έδαφικάς υποδιαιρέσεις είς 
τάς οποίας εφαρμόζεται ή Σύμβασις. 

ΑΡΘΡΟΝ XV 

Έάν Συμβαλλόμενον Μέρος έχει δύο ή πλείοντας έδαφικάς υποδιαιρέσεις 
είς τάς όποιας ισχύουν διάφορα συστήματα δικαίου άναφορικώς προς τόν 
τύπον διαθηκών, -πάσα αναφορά είς τό έσωτερικόν δίκαιον τοΟ τόπου συντά
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ξεως της διαθή;κη,ς ή εις το δίκαιον δυνάμει τοΰ όποιου ώρίσθη, το έξουσιο
δοτηιμένον πρόσωπον ίνα ενεργή εν σχέσει προς διεθνείς διαθήκας,, θα ερμη
νεύεται συμφώνως προς το συνταγματικόν σύστημα τοΟ ενδιαφερομένου 
Μέρους. 

ΑΡΘΡΟΝ XVI 
1. Το πρωτότυπον της παρούσης Συμβάσεως εις την Άγγλικήν,. Γαλλικήν, 

Ρωίσυκήν και Μσίπανυκήν γλώσσαν, έΐκάστης αποδόσεως ούσης έξ ϊσου αυθεν
τικής, θέλει κατατεθή παρά τη Κυβερνήσει των Ηνωμένων Πολιτειών της 
Αμερικής ή οποία θα άποστείλη ,κεκυρωμένα αντίγραφα τούτου εις εν εχαστον 
τών υπογραφόντων κ α! προσχωρούντων Κρατών, ως καΐ εις το Διεθνές Ίνστι
τουτον Ενοποιήσεως του Ιδιωτικού1 Δικαίου. 

2. Ή θεματοφύλαξ Κυβέρνησις, θά γνωστοποιή πιρός τά υπογράφοντα καΙ 
προσχωρουντα Κράτη, ως και προς το Διεθνές Ίνστιτουτον Ενοποιήσεως του 
Ίδιωτικουι Δικαίου: 

(α) πασαν ύπογραφήν 
(β) τήν κατάθεσιν παντός έγγραφου επικυρώσεως ή προσχωρήσεως' 
(γ) πασαν ήμερομηνίαν κατά τήν οποίαν ή παρούσα Σύμβασις όάρχεται 

Ισχύουσα συμφώνως προς το "Αρθρον XI* 
(!δ) πασαν κοινοποίησιν ληφθεΐσαν συμφώνως προς το "Αρθρον Ι, παρά

γραφος 4' 
(ε) πασαν γνωστοποίησιν ληφθεΐσαν συμφώνως προς το "Αρθρον II, 

παράγραφος 2' 
(στ) πασαν δήλωσιν ληφθεΐσαν συμφώνως προς το "Αρθρον XIII, παρά

γραφος 2, ως και τήν ήμερομηνίαν κατά τήν οποίαν λαμβάνει Ισχύν 
ή τοιαύτη! δήλωσις;'; 

(ζ) πασαν καταγγελίαν ληφθεΐσαν συμφώνως προς το "Αρθρον XII, 
παράγραφος 1,, ή προς το "Αρθρον XIII, παράγραφος 3, ως και τήν 
ήμερομηνίαν κατά τήν οποίαν λαμβάνει Ίσχύν ή τοιαύτη; καταγγελία' 

(η.) πασαν δήλωσιν ληφθεΐσαν συμφώνως προς το "Αρθρον ΧΙ„ παράγρα
φος 2, ώς και τήν ήμερομηνίαν κατά τήν οποίαν λαμβάνει ίσχύν ή 
τοιαύτη: δήλωσις, 

ΕΙΣ ΜΑΡΤΥΡΙ,ΑΝ ΤΏΝ ΑΝΩΤΕΡΩ οι υπογεγραμμένοι πληοεξούσιοι, δεόν
τως προς τούτο εξουσιοδοτημένοι,, υπέγραψαν τήν παρουσαν Σύμβασιν. 

ΕΓΕιΝΕΤΟ εν Ούασιγκτώνι τήν 26ην 'Οκτωβρίου του χίλια έννεακόσια έβδο
μη κοντά τρία. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΟΙ ΔΙΚΑΙΟΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΥΠΟΝ 
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ 

"Αρθρον 1 

1. Ή διαθήκη; είναι τύποις έγκυρος, ανεξαρτήτως ίδια του τόπου εις τον 
όποιον συνετάχθη,. της τοποθεσίας τών περιουσιακών στοιχείων καΙ της ύπη
κοότητος, κατοικίας ή διαμονής του διαθέτου, εάν περιβληθώ τον τύπον διε
θνούς διαθήκης πληιρούσης τάς διατάξεις τών κάτωθι "Αρθρων 2 εως 5. 

2. Ή άκυρότη:ς τής διαθήκης ώς διεθνούς τοιαύτης ουδόλως επηρεάζει τήν 
τυπικήν εγκυρότητα αυτής ώς διαθήκης έτερου είδους. 

"Αρθρον 2 

Το παρόν δέν τυγχάνει εφαρμογής ώς προς τον τύπον τών διά διαθήκης 
διαθέσεων τών γινομένων 6πό δύο ή πλειόνων προσώπων επί ενός έγγραφου. 
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"Αρθρον 3 

1. Ή διαθήκη, δέον νά είναι έγγραφος. 
2. Αυτή, δεν απαιτείται νά γραφή Ιδιοχείρως ύπό του διαθέτου. 
3. Αυτή, δύναται νά γραφή εις οιανδήποτε γλώσσαν δια χειρός ή δι' οιου

δήποτε ετέρου μέσου. 
"Αρθρον 4 

1. Έν τη παρουσία δύο .μαρτύρων και ενός προσώπου εξουσιοδοτημένου νά 
ενεργή έν σχέσει προς διεθνείς διαθήκας, ό διαθέτης δέον νά δήλωση 6τι το 
έγγραφον συνιστά την διαθήκη,ν αυτού' και δτι γνωιρίζει το περιεχόμενον 
τούτου. 

2. Ό διαθέτης δεν απαιτείται νά γνωστοποίηση το περιεχόμενον της δια
θήκης εις τους μάρτυρας ή εις το έξουσιοδοτημένον πρόσωπον. 

"Αρθρον 5 

1. Έν τη παρουσία των μαρτύρων και του εξουσιοδοτημένου προσώπου,, ό 
διαθέτης δέον νά ύπογράψη την διαθήκην ή, εάν έ'χη ύπογιράψει ταύτην 
προηγουμένως, νά αναγνω,ρίση την υπογραφή ν αύτοΰ. 

2. Όσάκις ό διαθέτης αδύνατη νά ύπογράψη, οδτος δέον νά άναφέρη τον 
λόγον της τοιαύτης αδυναμίας προς το έξουσιοδοτημένον πρόσωπον το όποιον 
έν συνεχεία ποιείται σηίμείωσιν περί τούτου έν τη διαθή,κη. Έπί πλέον,, εις 
τον διαθέτην δυνατόν νά επιτρέπεται υπό του δικαίου δυνάμει του οποίου 
ώρίσθηι το έξουσιοδοτούμενον πρόσωπον νά έπιφοιρτίση έτερον πρόσωπον διά 
νά ύπογράψη έκ μέρους αύτου. 

3. ΟΙ μάρτυρες και το έξουσιοδοτημένον πρόσωπον έν συνεχεία βά βεβαιούν 
τήν γνησιότητα της διαθήκης διά της υπογραφής των έν τη παρουσία του 
διαθέτου. 

"Αρθρον 6 

1. ΑΙ ύπογραφαί δέον νά τίθενται έν τέλει της διαθήκης. 
2. Έάν ή διαθήκη; συνίσταται έκ διαφόρων φύλλων, έκαστον φύλλον δέον 

νά υπογράφεται ύπό τοΰ' διαθέτου ή, έάν οδτος αδύνατη νά ύπογράψη, ύπό 
τοΰ προσώπου του υπογράφοντος διά λογαριασμόν αύτου ή, έν ανυπαρξία 
τοιούτου προσώπου, ύπό τοΰ έξουσιδοτημένου προσώπου. Έπί πλέον, έκαστον 
φύλλον δέον νά άριβμήται. 

"Αρθρον 7 

1. Ημερομηνία της διαθήκης εΐναι ή ημερομηνία υπογραφής αυτής ύπό του 
εξουσιοδοτημένου

1 προίσώπιου. 
2. Ή ημερομηνία τής διαθήκης σημειοΰται έν τέλει της διαθήκης ύπό του

1 

εξουσιοδοτημένου προσώπου. 
"Αρθρον 8 

Έν ελλείψει οιουδήποτε επιτακτικού κανόνος σχετικού 'προς την φύλαξιν 
τής διαθήκης, το έξουσιοδοτημένον πρόσωπον θά έρωτα τον διαθέτην έάν 
έπιθυμή νά προβή εις δήλωσιν άφορώσαν εις τήν φύλαξιν τής διαθήκης αύτου. 
Έάν ούτως έχη ή πε,ρίπτωσις και κατόπιν ρη/της παρακλήσεως του διαθέτου, 
ό τόπος ένθα οδτος' προτίθεται νά φυλάξη τήν διαθήκην αύτου δέον νά μνημο
νεύεται έν τω πιστοποιητικω τω προβλεπομένω έν τω "Αρθρω 9. 

"Αρθρον 9 

Το έξουσιοδοτημένον πρόσωπον θά έπισυνάπτη εις τήν διαθήκην έν πιστο
ποιητικόν κατά τον έν "ΑρΙθρω 101 περιγραφόμενο ν τύπον βεβαιούν δτι αϊ 
υποχρεώσεις τοΰ παρόντος έχουν τη(ρηθή. 

"Αρθρον 10 

Το ύπό του εξουσιοδοτημένου προσώπου συντασσόμενον πιστοποιητικόν θά 
περιβάλλεται τον άκόλουθον ή ουσιωδώς παρόμοιον τύπον: 
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ 
(Σύμβασις της 26ης 'Οκτωβρίου 1973), 

1. Έ γ ώ , (δνομα, διεύθυνσις και ίδιότης) εξουσιοδο
τημένος δπως ενεργώ έν σχέσει προς διεθνείς διαθήκας. 

2. Πιστοποιώ δτι τήν (ημερομηνία) (τόπος). 
3. Ό διαθέτης (δνομα, διεύθυνσις,, ημερομηνία καΐ τόπος 

γεννήσεως) έν τη παρουσία έμοϋ καΐ τών μαρτύρων. 
4. (α) (δνομα, διεύθυνσις, ημερομηνία και τόπος γεννήσεως). 

(β) (δνομα, διεύθυνσις,, ημερομηνία και τόπος γεννήσεως) 
έδήλωσεν δτι το έπισυνημμένον £γγραφον είναι ή διαθήκη αύτου καΐ 

δτι γνωρίζει τό περιεχόμενον τούτου. 
5. Περαιτέρω πιστοποιώ δτι : 
6. (α) Έν τη παρουσία έμου και τών μαρτύρων 

(1) ό διαθέτης υπέγραψε τήν διαθήκην ή ανεγνώρισε τήν προηγου
μένως τεθεΐσαν ύπογραφήν αύτου" 

* (2) κατόπιν δηλώσεως έκ μέρους του διαθέτου δτι αδυνατεί νά ύπο
γράψη τήν διαθήκην αύτου δια τόν έξης λόγον 
—&καμα μνείαν της δηλώσεως ταύτης επί της διαθήκης. 

* —ή υπογραφή ετέθη; ύπό (δνομα, διεύθυνσις). 
7. (β) οί μάρτυρες και έγώ ύπεγράψαμεν τήν διαθήκην' 
8. * (γ); έικάστη> σελίς της διαθήκης υπεγράφη! ύπό καΐ ήριθμήθη" 
9. (δ) ίκανοποιήθην ως προς τήν ταυτότητα του διαθέτου και τών μαρτύ

ρων ώς ανωτέρω ανεφέρθησαν" 
10. (ε) οι ,μάρτυρες πληρούν τάς άπαιτουμένας προϋποθέσεις ίνα ενεργή

σουν σχετικώς συμφώνως προς τό δίκαιον δυνάμει του οποίου, ενεργώ" 
11. * (στ) ό διαθέτης έζήτησε νά περιλάβω τήν έξης δήλωσιν άναφορικώς 

προς τήν φύλαξιν της διαθήκης αύτου: 

12. ΤΟΠΟΣ 
13. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
14. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ικαί,. ει άναγκαΐον, ΣΦΡΑΠΣ.ί 
* Νά συμπληρωθη καταλλήλως. 

"Αρθρον 11 
Τό έξουσιοδοτημένον πρόσωπον ιθά φυλάττη άντίγραφον του πιστοποιητικού 

καΐ θά παραδίδη έτερον είς τόν διαθέτην· 
"Αρθρον 12 

Έν ελλείψει μαρτυρίας περί του αντιθέτου,, τό πιστοποιητικόν του εξουσιο
δοτημένου προσώπου θά εΐναι άποφασιστικόν της τυπικής έγκυρότητος του 
έγγραφου ώς διαθήκης δυνάμει του παρόντος. 

"Αρθρον 13 
Ή Ιλλειψις ή ή άντικανονικότης του πιστοποιητικού ουδόλως επηρεάζει τήν 

τυπικήν εγκυρότητα της διαθήκης δυνάμει του παρόντος. 
"Αρθρον 14 

Ή διεθνής διαθήκηι υπόκειται είς τους συνήθεις 'κανόνας περί ανακλήσεως 
διαθηκών. 

"Αρθρον 15 
Κατά τήν έρμηνείαν .και έφαρμογήν τών διατάξεων του παρόντος δέον νά 

λαμβάνεται ύπ' δψιν ή διεθνής αύτου1 προέλευσις ώς και ή άνάγκηι ομοιομορ
φίας έν τη ερμηνεία τούτου. 


