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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡί?ΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΓΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ϋττ" 'Αρ. 1786 της 2ας ΙΟΥΛΙΟΥ 1982 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί της Συμβάσεως περί της έν τη Αλλοδαπή 'Επιδόσεως Δικαστι
κών και Ετέρων Έγγραφων εις 'Αστικός και 'Εμπορικός Υποθέσεις (Κυρω
τικός) Νόμος του 1982 εκδίδεται διό δημοσιεύσεως εις τήν έπίσημον εφημε
ρίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρβρω 52 του Συντάγματος. 

ι'ιΑριθίμός 40 του 1983» 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΙΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝ ΤΗ ΑΛΛΟ
ΔΑΠΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΤΕΡΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

Ε Ι Σ ΑΣΤΙΚΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 
Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί της Συμβάσεως Συνοπτικός 

περί της εν τη Αλλοδαπή Έίπιδόσεως Δικαστικών ικαί 'Ετέρων Έ γ - τίτλος, 
γράφων ε'ίς Άστικάς Ικαί Έιμπορυκάς Ύίποθέσεις ('Κυρωτικός) Νόιμος 
του 1982. 

2. 'Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός έάν έκ του κειμένου προκύπτη Ερμηνεία, 
διάφορος έννοια— 

ί«Σύμδασις» σηιμαίνει τήν 'Σύίμβασιν περί της !έν τη Αλλοδαπή 
'Επιδόσεως Δικαστικών και Έτερων Έγγραφων είς Άστικάς 
(και Έμπορυκάς Υποθέσεις, της οποίας το Μείμενον έν τω άγγλι
κω πρωτοτυπώ εκτίθεται είς το Μέρος Ι τοΟ Πίνακος και έν Π(νας 
μεταφράσει ε'ις τήν έλληνικήν ε'ις το Μέρος 11 τοΟ Πίνακος. Μέρος ι 

Νοείται οτι έν περιπτώσει αντιθέσεως μεταξύ των δύο κειμέ Μ έΡ° ς ' ' 
νων υπερισχύει το είς το Μέρος Ι του Πίνακος έκτιθέμενον κεί
μενον. 

3. Ή Σύμβασις, εις τήν οποίαν ή προσχώρη:σις της ΙΚυπριακής κύρωσις 
Δημοκρατίας απεφασίσθη: δια της υπ' αριθμόν 19.725 και ήμερομηνίαν Συμβάσεως. 
14η;ν 'Νοεμβρίου, 1980, 'Αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου, 
δια του παρόντος Νόμου κυροΰται. 
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Π Ι Ν Α Ξ 
("Αρθρον Ζ) 
ΜΕΡΟΣ Ι 

CONVENTION ON THE SERVICE ABROAD OF JUDICIAL 
AND EXTRAJUDICIAL DOCUMENTS IN CIVIL 

OR COMMERCIAL MATTERS 
(THE HAGUE, 15 November 1965) 

The States signatory to the present Convention, 
Desiring to create appropriate means to ensure that judicial and 

extrajudicial documents to be served abroad shall be brought to the 
notice of the addressee in sufficient time, 

Desiring Jo.improve the .organisation of mutual judicial assistance 
for that purpose by simplifying' and expediting the procedure, 

Have resolved to conclude a Convention to this effect and have 
agreed upon the following provisions : 

Article 1 
The present Convention shall apply in all oases, in civil or com

mercial matters, where there is occasion to transmit a judicial or 
extrajudicial document for service abroad. 

This Convention shall not apply where the address of the person 
to be served wilth the document is not known. 

CHAPTER I 
JUDICIAL DOCUMENTS 

Article 2 
Each contracting State shall designate a Central Authority which 

will undertake to receive requests for service coming from other con
: tracking States and to proceed in conformity with the provisions of 

articles 3 to 6. 
Bach State shall organise the Central Authority in conformity with 

its own law. 
Article 3 

The authority or judicial officer competent under the law of the 
State in which the documents originate shall forward to the Central 
Authority of the State addressed a request conforming to the model 
annexed to the present Convention, without any requirement of legali
sation or other equivalent formality. 

The document to be served or a copy thereof shall be annexed to 
the request. The request and the document shall both be furnished 
in duplicate. 

Article 4 
Tf the Central Authority considers that the request does not comply 

with the provisions of the present Convention it shall promptly inform 
the applicant and specify its objections to the request. 

Article 5 
. T h e Central Authority of the State addressed shall itself serve the 
document or shall arrange to have it served by an appropriate agency, 
either— 

(a) by a method prescribed by its internal law for the service 
of documents in domestic actions upon persons who are 
within its territory, or 
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(b) by a particular method requested by the applicant, unless such 
a method is incompatible with the law of the State addressed. 

Subject to subparagraph (b) of the first paragraph of this article, 
the document may always be served by delivery to an addressee who 
accepts it voluntarily. 

if the document is to be served under the first paragraph above, 
the Central Authority may require the document to be written in, or 
translated into, the official language or one of the official languages 
of the State addressed. 

That part of the request, in the form attached to the present Con
vention, which contains a summary of the document to be served, shall 
be served with the document. 

Article 6 
The Central Authority of the State addressed or any authority 

which it may have designated for that purpose, shall complete a certi
ficate in the form of the model annexed to the present Convention. 

The certificate shall state that the document has been served and 
shall include the method, the place and the date of service and the 
person to Whom the document was delivered. If the document has 
not been served, the certificate shall set out the reasons Which have 
prevented service. 

The applicant may require that a certificate not completed by a 
Central Authority or by a judicial authority shall be countersigned 
by one of these authorities. 

The certificate shall be forwarded directly to the applicant. 
Article 7 

The standard terms in the model annexed to the present Convention 
shall in all oases be written either in French or in English. They 
may also be written in the official language, or in one of the official 
languages, of the State in which the documents originate. 

The corresponding blanks shall be completed either in the language 
of the State addressed or in French or in English. 

Article 8 
Each contracting State shall be free to effect service of judicial 

documents upon persons abroad, without application of any compul
sion, directly through its diplomatic or consular agents. 

Any State may declare that it is opposed to such service within its 
territory, unless the document is ito be served upon a national of the 
State in which the documents originate. 

Article 9 
Each contracting State shall be free, in addition, to use consular 

channels to forward documents, for the purpose of service, to those 
authorities of another contracting State which are designated by the 
latter for this purpose. 

Each contracting State may, if exceptional circumstances so require, 
use diplomatic channels for the same purpose. 

Article 10 
Provided the State of destination does not object, the present Con

vention shall not interfere with— 
(a) the freedom to send judicial documents, by postal channels, 

directly to persons abroad, 
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(b) the freedom of judicial officers, officials or other competent 
persons of the State of origin to effect service of judicial 
documents directly through the judicial officers, officials or 
other competent persons of the State of destination, 

(c) the freedom of 'any person interested in a judicial proceeding 
to effect service of judicial documents directly through the 
judicial officers', officials or other competent persons of the 
State of destination. 

Article 11 
The present Convention shall not prevent two or more contracting 

States from agreeing to permit, for the purpose of service of judicial 
documents, channels of transmission other than those provided for in 
the preceding articles and, in particular, direct communication between 
their respective authorities. 

Article 12 
The service of judicial documents coming from a contracting State 

shall not give rise to any payment or reimbursement of taxes or costs 
for the services rendered by .the State addressed. 

The applicant shall pay or reimburse the costs occasioned by— 
(a) The employment of a judicial officer or of a person compe

tent under the law of the State of destination, 
(b) the use of a particular method of service. 

Article 13 
Where a request for service complies with the terms of the present 

Convention, the State addressed may refuse to comply therewith only 
if it deems that compliance would infringe its sovereignty or security. 

It may ndt refuse to comply solely on the ground that, under its 
internal law, it claims exclusive jurisdiction over the subjectmatter 
of 'the action or that its internal law would not permit the action upon 
which 'the application is based. 

The Central Authority shall, in case of refusal, promptly inform 
the applicant and state the reasons for the refusal. 

Article 14 
Difficulties which may arise in connection with the transmission of 

judicial documents for service shall be settled through diplomatic 
channels. 

Article 15 
Where a writ of summons or an equivalent document had to be 

transmitted abroad for the purpose of service, under the provisions 
of the present Convention, and the defendant has not appeared, judg
ment shall not be given until it is established that— 

(a) The document was served by a method prescribed by the 
internal law of the State addressed for the service of docu
ments in domestic actions upon persons who are within its 
territory, or 

(b) (the document was actually delivered to the defendant or to 
his residence by another method provided for by this Con
vention, 

and that in either of these oases the service or the delivery was effected 
in sufficient time to enable the defendantto defend. 
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Each contracting State shall be free to declare that the judge, not
withstanding the provisions of the first paragraph of this article, may 
give judgment even if no certificate of service or delivery has been 
received, if all the following conditions are fulfilled— 

* (a) The document was transmitted by one of the method's provided 
* for in this Convention, 

(b) a period of time of not less than six months, considered 
adequate by the judge in the particular case, has elapsed 
since the date of the transmission of the document, 

* (c) no certificate of any kind has been received, even though 
every reasonable effort has been made to obtain it through 
'Che competent authorities of the State addressed. 

Notwithstanding the provisions of the preceding paragraphs Che judge 
may * order, in case of urgency, any provisional or protective measures. 

Article .16 
When a writ of summons or an equivalent document had to be 

transmitted abroad for the purpose of service, under the provisions 
of 'the present Convention, and a judgment has been entered against 
a defendant who has not appeared, the judge shall have the power 
to relieve the defendant from the effects of the expiration of the time. 
for appeal from the judgment if the following conditions are fulfilled— 

(a) The defendant, without any fault on Ms part, did not have 
knowledge of the document in sufficient time to defend, or 
knowledge of the judgment in sufficient time to appeal, and 

(b) the defendant has disclosed a prima facie defence to the 
action on the merits. 

An application for relief may be filed only within a reasonable time 
after the defendant has knowledge of the judgment. 

l· Bach contracting State may declare that the application will not be 
ρ entertained if it is filed after the expiration of a time to be stated in 

the declaration, but which shall in no case be less than one year fol
lowing the da'te of Che judgment. 

κ This article shall not apply to judgments concerning status or capacity 
of persons. 

CHAPTER 11 
EXTRAJUDICIAL DOCUMENTS 

Article 17 
Extrajudicial documents emanating from authorities and judicial 

officers of a contracting State may be transmitted for the purpose of 
service in another contracting State by the methods and under the 

^ provisions of the present Convention. 
CHAPTER III 

GENERAL CLAUSES 
Article 18 

4 Each contracting State may designate other authorities in addition 
to the Central Authority and shall determine the extent of their 
competence. 

* The applicant shall, however, in all cases, have the right to address 
a request directly to the Central Authority. 

Federal States shall be free to designate more than one Central 
Authority. 
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Article 19 
To the extent Chat the internal law of a contracting State permits 

methods of transmission, other than those provided for in the pre
ceding articles, of documents coming from abroad, for service within 
its territory, the present convention shall not affect such provisions. 

Article 20 
The present Convention shall not prevent an agreement between any 

two or more contracting States to dispense with— 
(a) The necessity for duplicate copies of transmitted documents as 

required by the second paragraph of article 3, 
(b) the language requirements of the third paragraph of article 

5 and article 7, 
(c) itthe provisions of the fourth paragraph of article 5, 

(d) the provisions of the second paragraph of article 12. 

Article 21 
Each contracting State shall, at the time of the deposit of its instru

ment of ratification or accession, or at a later date, inform the Ministry 
of Foreign Affairs of the Netherlands of the following : 

(a) The designation of authorities, pursuant to articles 2 and 18, 
(b) the designation of the authority competent to complete the 

certificate pursuant to article 6, 
■(c) the designation of the authority competent to receive docu

ments transmitted by consular channels, pursuant to article 9. 
Each contracting State shall similarly inform the Ministry, where 

appropriate, of— 
(a) opposition to the use of methods of transmission pursuant 

to articles 8 and 10, 
(b) declarations pursuant to the second paragraph of article 15 

and the third paragraph of article 16, 
(c) all modifications of the above designations, oppositions and 

declarations. 

Article 22 
Where Parties to the present Convention are also Parties to one 

or both of the conventions on civil procedure signed at The Hague 
on 17th July 1905, and on 1st March 1954, this Convention shall 
replace as between them articles 1 to 7 of the earlier Conventions. 

Article 23 
The present Convention shall not affect the application of article 

23 of the Convention on civil procedure signed at The Hague on 17th 
July 1905, or of article 24 of the Convention on civil procedure signed 
at The Hague on 1st March 1954. 

These articles shall, however, apply only if methods of communica
tion, identical to those provided for in these Conventions, are used. 

Article 24 
Supplementary agreements between Parties to the Conventions of 

1905 and 1954 shall be considered as equally applicable to the present 
Convention, unless the Parties have otherwise agreed. 
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Article 25 
Without prejudice to the provisions of articles 22 and 24, the present : 

Convention shall not derogate from Conventions containing provisions 
on the matters governed by 'this Convention to which the contracting 
States are, or shall become, Parties. 

Article 26 
The present Convention shall be open for signature by the" States 

represented at the Tench Session of the Hague Conference on Private 
International Law. 

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

Article 27 ' l " " . ' ' " 
The present Convention shall enter into force on the sixtieth day 

after deposit of the third instrument of ratification referred to in the 
second paragraph of article 26. 

The Convention shall enter into force for each signatory State which 
ratifies subsequently on the sixtieth day after the deposit of its instru
ment of ratifteation. 

Article 28 . 
Any State not 'represented at the Tenth Session of the Hague Con

ference on Private International Law may accede to the present Con
vention after it has entered into force in accordance with the first 
paragraph of article 27. The instrument of accession shall be depo
sited with the Ministry of Foreign Affairs, of the Netherlands. 

The Convention shall enter into force for such a State in the 
absence of any objection from a State, which has ratified the. Con
vention before such deposit, notified to the Ministry of Foreign Affairs" . 
of the Netherlands within a period of six months after the date on.. 
which the said Ministry has notified it of such accession. 

In the afesense of any such objection, the Convention shall enter. 
into force for the acceding State on the first day of the month follow
ing the expiration of the last of the periods referred to in the preceding 
paragraph. 

Article 29 
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. 

The Convention shall enter into force for the territories mentioned 
in such an extension on the sixtieth day after the notification referred 
to in the preceding paragraph. 

Article 30 
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 27, even for States which have ratified it or acceded to' it 
subsequently. 

If there has. been no denunciation, it shall be renewed tacitly every 
five years. 
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Any denunciation shall be notified to the Ministry of Foreign Affairs 
of the Netherlands at least six months before the end if the fiveyear 
period. 

It may be limited to certain of the territories to Which the Con
vention applies. 

The denunciation shall have effect only as regards the State which 
has notified it. The Convention shall remain in force for the other 
contracting States. 

Article 31 
The Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands shall give notice 

to the States referred to in article 26, and to the States which have 
acceded in accordance with article 28, of the following— 

(a) The signatures and ratifications referred to in article 26; 
(b) the date on which the present Convention enters into force in 

accordance with the first paragraph of article 27; 
(c) the accessions referred to in article 28 and the dates on which 

they take effect; 
(d) the extensions referred to in article 29 and the dates on which 

they take effect; 
(e) the designations, oppositions and declarations referred to in 

article 21; 
(f) the  denunciations referred to in the third paragraph of 

article 30. 
In witness whereof the undersigned; being duly authorised thereto, 

have signed the present Convention. 
Done at The Hague, on the 15th day of November 1965, in the 

English and French languages, both texts being equally authentic, in 
a single copy which shall be deposited in the archives of the Govern
ment of the Netherlands, and of which a certified copy shall be sent, 
through the diplomatic channel, to each of the States represented at the 
Tenth Session of the Hague Conference on Private International Law. 

ANNEX TO THE CONVENTION 
Forms 

REQUEST 
FOR SERVICE ABROAD OF JUDICIAL OR 

EXTRAJUDICIAL DOCUMENTS 

Convention on the service abroad of judicial documents in civil or 
commercial matters, signed at the Hague, 15th day of November, 1965. 

Identity and address of the 
applicant. 

Address of receiving 
authority. 

The unersigned applicant has the honour to transmit — in duplicate 
— the documents listed below and, in conformity with article 5 of the 
abovementioned Convention, requests prompt service of one copy 
thereof on the addressee, i.e., 

(identity and address) 
(a) in accordance with the provisions of subparagraph (a) of the 

first paragraph of article 5 of the Convention*. 
(b) in accordance with the following particular method (sub

paragraph (b) of the first paragraph of article 5)*: 
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(c) by delivery to the addressee, if he accepts it voluntarily 
(second paragraph of article 5)* 

The authority is requested to return or to have returned to the appli
cant a copy of the documents — and of the annexes* — with a certifi
cate as provided on the reverse side. 
List of documents 

Done at , the 
Signature and/or stamp 

* Delete if inappropriate. 

SUMMARY OF THE DOCUMENT TO BE SERVED 
Convention on the service abroad of judicial and extrajudicial docu

ments in civil or commercial matters, signed at The Hague, the 15th 
day of November 1965. 

(article 5, fourth paragraph) 
Name and address of the requesting authority: 
Particulars ofj;he parties*: 

JUDICIAL DOCUMENT** 
Nature and purpose of the document: 
Nature and purpose of the proceedings and, where appropriate, the 

amount in dispute : 
Date and place for entering appearance**: 
Court which has given judgment**: 
Date of judgment**: 
Time limits stated in the document** 

EXTRAJUDICIAL DOCUMENT** 
Nature and purpose of the document: ·. 
Time limits stated in the document**: 

* If appropriate, identity and address of the person interested in the 
transmission of the document. 

** Delete if inappropriate. 

Reverse of the request 
CERTIFICATE 

The undersigned authority has the honour to certify, in conformity 
with article 6 of the Convention:— 

1. That the document has been served* 
— the (date) 
—■ at (place, street, number) 

. — in one of the following methods authorised by article 5— 
(a) in accordance with the provisions of subparagraph (a) of 

the first paragraph of article 5 of the Convention* 
(b) in accordance with the following particular methods*: 

(c) by delivery to the addressee, who accepted it voluntarily*. 
The documents referred to in the request have been delivered to: 

(identity and description of person). 
relationship to the addressee (family, business or other): 

2. That the document has not been served, by reason of the following 
facts*: 
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In conformity with the second paragraph of article 12 of the Con
vention, the applicant is requested to pay or reimburse the expenses 
detailed in the attached statement* 
Annexes 
Documents returned: 

Done at , the 
In appropriate cases, documents 
establishing the service: 

Signature and/or stamp. 
* Delete if inappropriate. 

ΜΕΡΟΣ II 
ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ EN ΤΗ ΑΛΛΟΔΑΠΗ Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Σ 
ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΤΕΡΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Ε Ι Σ Α Σ Τ Ι Κ Α Σ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΑ Σ Υ Π Ο Θ Ε Σ Ε Ι Σ 

Τά υπογράφοντα την παροΟσαν Σύμβασιν Κράτη, 
'Επιθυμούντα να δημιουργήσουν κατάλληλα μέσα έξασφαλίζοντα 

δτι δικαστικά και έτερα έγγραφα προς έπίδοσιν εν τη αλλοδαπή 
θά περιέρχωνται εγκαίρως εις γνώσιν του προσώπου προς το όποιον 
απευθύνονται, 

'Επιθυμούντα νά βελτιώσουν την προς τον σκοπόν τούτον όργά
νωσιν της (αμοιβαίας δϋκαστυκής συνδρομής οι' απλοποιήσεως και 
επιταχύνσεως της διαδικασίας, 

'Απεφάσισαν την προς τούτο σύναψιν Συμβάσεως, έχούσης ως 
έξης:— 

"Αρθρον 1 
Ή παρούσα Σύμβασις θά τυγχάνη εφαρμογής εις πάσαα/ περί

πτωσιν, επι ίάστι'κών ή ίέ)μπορυκών υποθέσεων, οσάκις ύίπάρχη ίοονάγ>κη 
επιδόσεως εν τή αλλοδαπή δικαστικού ή έτερου τινός έγγρόαρου. 

Ή παρούσα Σύμβασις δεν θά τυγχάνη εφαρμογής οσάκις ή διεύ
θυνσις του προσώπου εις το ίόίποΐον θά ιέπιοο'θή το ^γγραφον είναι 
άγνωστος. 

ΚΕΦΑΛΑ I ON Ι 
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

"Αρθρον 2 
"Εκαστον συμβαλλόμενον Κράτος θά όρίση μίαν Κεντρικήν 'Αρχήν 

ή όποια θά άναλάβη νά δέχεται παρακλήσεις επιδόσεως προερχό
μενος εξ ετέρων συμβαλλομένων Κρατών κ α ι ν ά ενεργή συμφώνως 
προς τάς διατάξεις των άρθρων 3 εως 6. 

"Εκαστον Κράτος θά οργάνωση την Κεντρικήν [Αρχήν, συμφώνως 
προς το δίκαιον αύτου. 

"Αρθρον 3
 ;

" ' ' ' * ' 
Ή αρμοδία αρχή ή ό αρμόδιος δικαστικός λειτουργός δυνάμει 

του δικαίου του Κράτους εκ του όποιου προέρχονται τά ένΥΡ^Φ^ 
θά διαβιβάζη προς τήν Κεντρικήν 'Αρχήν του Κράτους οδτινος ζητεί



701 Ν. 40/82 

τα ι ή συνδρομή παράκληση/ συνάδουσαν προς το προσηρτημένον 
τη παρούση Συμβάσει υπόδειγμα, άνευ ανάγκης νομιμοποιήσεως 
ή ετέρας Ισοδυνάμου διατυπώσεως. 

Το προς έπίδοσιν εγγραφον ή άντίγραφον τούτου θά προσαρτάται 
εις τήν παράκλησιν. Ή παράκλησις και το εγγραφον θά αποστέλ

λω νται αμφότερα είς διπλούν. 
"Αρθρον 4 

'Εάν ή Κεντρική Α ρ χ ή θεωρή δτι ή παράκλησις δεν πληροί τάς 
διατάξεις της παρούσης Συμβάσεως, αϋτη θά πληροφορη αμέσως 
τον αιτητήν και θά άναφέρη τάς ενστάσεις κατά της παρακλήσεως. 

"Αρθρον 5 
Ή Κεντρική 'Αρχή του Κράτους ούτινος ζητείται ή συνδρομή θά 

έπιδίδη' ή Ιδία το εγγραφον ή θά διευθετη τήν έπίδοσίν του ύπό αρμο

δίας τινός υπηρεσίας εϊτε— 
(α) >κατά τήν δι" ήίμεδαπάς άγωγάς προβλεπομένη ν ύπό του 

ιέισωτερυκου αύτοϋ· 'δικαίου ίμέθοίδον έπιίδό'σιεως εγγράφων εις 
\πρόσω«πα άτινα ευρίσκονται έν τη 'επικράτεια αύτοΟ, είτε 

(β) | κατά συγκεκριμένη ν τινά μέθοδον ζητουμένην υπό του α'ιτη
του, εκτός εάν ή τοιαύτη μέθοδος αντίκειται προς τό δίκαιον 
του Κράτους ούτινος ζητείται ή συνδρομή. 

Ύπό τήν έπιφύλαξιν της ύποπαραγ. (β)| της πρώτης παραγράφου 
του παρόντος άρθρου, τό εγγραφον δύναται πάντοτε νά επιδίδεται 
διά παραδόσεως εις τον παραλήπτην δστις αποδέχεται τοΰτο εκου
σίως. 

Έάν τό εγγραφον πρόκειται νά έπιδοθή δυνάμει της ανωτέρω 
πρώτης παραγράφου, ή Κεντρική 'Αρχή δύναται νά ζήτηση δπως τό 
εγγραφον διατυπωθή ή μεταφρασθή είς τήν έπίσημον γλώσσαν ή 
εις μίαν των επισήμων γλωσσών του Κράτους ούτινος ζητείται j 
συνδρομή. "^ 

Τό μέρος εκείνο της παρακλήσεως, εν τω τύπω τω. προσηρτημένω 
τη παρούση Συμβάσει, δπερ περιέχει περίληψιν του προς έπίδοσιν 
εγγράφου, δέον νά επιδίδεται μετά του έγγραφου. 

"Αρθρον 6 
Ή Κεντ,ρϋκή 'Α,ρχή τοΟ Κράτους, ούτινος ζητείται ή συνδρομή ή 

οιουδήποτε προς τούτο οριζόμενη, ιάρχή 'θά συΐμπλη;ροΐ εν πιίστοποιη
τικόν έν τω τύπω του ύπο'&είγίματος του προσηιρτηιμένου τη παρούση 
Συμβάσει. 

Τό πιστοποιητικόν θά άναφέρη δτι τό εγγραφον έχει έπιδοθή κα ι 
θά περιλαμβάνη τήν μέθοδον, τόν τόπον, τήν ήμερομηνίαν επιδόσεως 
κα ι τό πρόσωπον είς τό όποιον παρεδόθη τό εγγραφον. Έάν τό εγ
γραφον δέν έχη έπιδοθή, τό πιστοποιητικόν θά έκθετη τους λόγους 
οιτινες παρημπόδισαν τήν έπίδοσιν. 

Ό αίτητής δύναται νά ζήτηση δπως πιστοποιητικόν τ ι , μή συμ
πληρούμενον ύπό Κεντρικής 'Αρχής ή ύπό δικαστικής αρχής, προσ
υπογράφεται ύπό μιας των έν λόγω άρχων. 

Τό πιστοποιητικόν θά αποστέλλεται απ' ευθείας προς τόν αιτητήν. 

"Αρθρον 7 
Οι σταθεροί δροι του υποδείγματος του προσηρτημένου τη παρούση 

Συμβάσει δέον δπως έν πάση περιπτώσει γράφωνται είτε είς τήν 
Γαλλικήν είτε είς τήν Άγγλ ικήν . Δύνανται ωσαύτως νά γράφωνται 
είς τήν έπίσημον γλώσσαν ή είς μίαν των επισήμων γλωσσών του 
Κράτους εκ του όποιου προέρχονται τά έγγραφα. 
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Τα αντίστοιχα κενά θα συμπληροΰνται εϊτε εις την γλώσσαν του 
Κράτους οδτινος ζητείται ή συνδρομή είτε εις την Γαλλικήν ή Ά γ 
γλικήν. 

"Αρθρον 8 
"Εκαστον Συμβαλλόμενον Κράτος είναι ελεύθερον να ενεργή απ ' 

ευθείας έπίδοσιν δικαστικών εγγράφων εις πρόσωπα εν τη άλ.λο
δαπη, άνευ χρήσεως οιουδήποτε εξαναγκασμού, μέσω τών διπλωμα
τικών ή προξενικών υπηρεσιών αυτού. 

Παν Κράτος δύναται να δηλώση δτι αντιτίθεται είς τήν τοιαότην 
έπίδοσιν εν τη επικράτεια του, έκτος έάν το εγγραφον πρόκειται 
νά έπιδοθη εις ύπήκοον του Κράτους έκ του όποιου προέρχεται τό 
εγγραφον. 

"Αρθρον 9 
"Εκαστον συιμβαλλόΐμενον ίΚράτος είναι ελεύθερον, επιπροσθέτως, 

νά χρησιμοποιη τήν προξενικήν όδόν διά τήν προώθησιν εγγράφων, 
προς τον σκοπόν επιδόσεως, προς τάς αρχάς έκείνας έτερου τινός 
συμβαλλομένου Κράτους αΐτινες ώρίσθησαν ύπό του τελευταίου προς 
τον σκοπόν τούτον. 

"Εκαστον συμβαλλόμενον Κράτος δύναται, έάν εξαιρετικά! περι
στάσεις ούτω απαιτούν, νά χρησιμοποιη τήν διπλωματικήν όδόν διά 
τον αυτόν σκοπόν. 

"Αρθρον 10 
Ύπό τήν προϋπόθεσιν δτι τό Κράτος προορισμού δεν ένίσταται, ή 

παρούσα Σύμβασις ουδόλως περιορίζει— 
(α) τήν έλευθερίαν αποστολής δικαστικών έγγραφων ταχυδρο

μικώς απ' ευθείας είς πρόσωπα έν τη αλλοδαπή, 
(β)| τήν έλευθερίαν δικαστικών λειτουργών, υπαλλήλων ή έτε

ρων αρμοδίων προσώπων του Κράτους προελεύσεως δίχως 
ενεργήσουν έπίδοσιν δικαστικών έγγραφων άπ* ευθείας μ έ σ ο 
τών δικαστικών λειτουργών, υπαλλήλων ή έτερων άρμο&ίων 
προσώπων του Κράτους προορισμού, 

(γ)ΐ τήν έλευθερίαν παντός προσώπου ενδιαφερομένου εις δικα
στικήν διαδικασίαν, δπως ένεργήση έπίδοσιν δικαστικών εγ
γράφων άπ' ευθείας μέσω τών δικαστικών λειτουργών, ύτεαλ
ίλήΐλων ή έτερων αρμοδίων προσώπων τοΰ 'Κράτους τερο
ορισμού. 

"Αρθρον 11 
Ή παρούσα Σύμβασις ουδόλως εμποδίζει δύο ή πλείονα συμβαλ

λόμενα Κράτη δπως συμφωνήσουν νά επιτρέπουν, προς τόν σκοττόν 
επιδόσεως δικαστικών έγγραφων, οδούς διαβιβάσεως ετέρας ή τ ά ς 
προβλεπομένας εις τά προηγούμενα άρθρα καί, ιδία, τήν άμε,σον 
έπικοινωνίαν μεταξύ τών αντιστοίχων αυτών αρχών. 

"Αρθρον 12 
Ή έπίδοσις δικαστικών έγγραφων προερχομένων έκ συμβαλλο

μένου Κράτους δεν θά συνεπάγεται οιανδήποτε πληρωμήν ή άπ<5>δο
σιν φόρων ή εξόδων διά τάς υπηρεσίας τάς παρασχεθείσας ύπό του 
Κράτους ούτινος ζητείται ή συνδρομή. 

Ό α'ιτητής θά καταβάλλη ή άποδίδη τά γενόμενα έξοδα ώς έκ— 
(α)| της χρησιμοποιήσεως δικαστικού λειτουργού ή έτερου i tpo

ισώπου άριμοΐδίου 'δυνάμει τού (δικαίου τοΰ (Κιράτους π:ρο
ορισμοΰ, 

(β) της χρησιμοποιήσεως ειδικής τίνος μεθόδου επιδόσεως. 
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"Αρθρον 13 
'Οσάκις ή παράκλησις προς έπίδοσιν πληροί τους δρους της πα

ρούσης Συμβάσεως, το Κράτος ούτινος ζητείται ή συνδρομή δύναται 
νά άρνηθή να συμμορφωθη προς αύτη ν μόνον εάν θεωρη δτι ή τοι
αύτη συΐμ'μόρφω'σις θά παρε'βίαζε την κυριαρχίαν ή τήν άισφάλίειαν 
αύτοΰ. 

Δέν δύναται νά άρνηθη συμμόρφωσιν απλώς και μόνον δια τον 
λόγον δτι, δυνάμει του εσωτερικού αύτοΰ δικαίου, διεκδικεί άπο
κλειστικήν δικαιοδοσίαν επί του επιδίκου θέματος ή δτι το έσωτερι
κόν αύτοΰ δίΙκαιον δεν θά ιέπέτρέπε την ιάγωγήν επί της όποιας 
έβασίσθη ή αίτησις. 

Ή Κεντρική 'Αρχή οφείλει, έν περιπτώσει αρνήσεως, νά πληρο
φόρηση ταχέως τον αίτητήν και νά άναφέρη τους λόγους της αρνή
σεως. 

"Αρθρον 14 
Δυσχέρειαι αιτινες δυνατόν νά προκύψουν έν σχέσει προς τήν δια

βίβασιν δικαστικών εγγράφων προς έπίδοσιν θά διευθετώνται μέσω 
της διπλωματικής όδου. 

"Αρθρον Ί£> 
Όσάκις είδει νά διαβυβασθη έν τη οίλλοδαπη κλήισίς τις ή άνάλο

γον έγγραφον προς τον σκοπόν έπιΐδό'σεως Ιδυνάμει τών διατάξεων 
της παρούσης Συμβάσεως και ό εναγόμενος δέν έχει έμφανισθή, ή 
άπόφσ.σις δέν δύναται νά έκδοθή έκτος έάν άποδειχθη δτι— 

(α)| το έγγραφον έπεδόθη διά τίνος μεθόδου προβλεπομένης ύπό 
τοΰ εσωτερικού δικαίου τοΰ Κράτους ούτινος ζητείται ή 
ΐσυνδρο'μή ιδιά τήν έπίδοσιν έγίγράφων εις ήΐμείδοοπάς (άγω
γάς προς πρόσωπα άτινα ευρίσκονται έν τη επικράτεια 
αύτοΰ, ή 

(β), τό έγγραφον πράγματι παρεδόθη είς τον έναγόμενον ή ε'ις 
τήν .κατοΐ'κίαν αύτοΰ δι' ετέρας τινός :μεθό!δου' προβλεπομέ
νης ύπό της παρούσης Συμβάσεως,, 

καΐ οτι είς έκατέραν τών περιπτώσεων τούτων ή έπίδοσις ή ή 
τταράδοισις ιέγένετο εις έίπαρκή χρόνον επιτρέποντα εΐίς τον ένα
γόμενον νά ύπερασπισθη. 

"Εκαστον συμβαλλόμενον Κράτος ει ναι ελεύθερον νά δηλώση δτι 
ό δικαστής, παρά τάς διατάξεις της πρώτης παραγράφου τοΰ παρόν
τος άρθρου, δύναται νά έκδίδη άπόφασιν έστω και έάν ουδέν πιστο
ποιητικόν επιδόσεως ή παραδόσεως έχει ληφθή, έφ' δσον πληροΰνται 
απασαι αί κάτωθι προϋποθέσεις— 

(α), τό έγγραφον διεβιβάσθη; διά μιας τών έν τη παρούση Συμ
βάσει προβλεπομένων μεθόδων, 

(β), μία χρονική περίοδος ούχι μικρότερα τών εξ μηνών, θεω
ρούμενη, ύπό τοΰ δικαστού ως επαρκής διά τήν συγκεκρι
μένην περίπτωσιν, έχει παρέλθει άπό της ημερομηνίας της 
διαβιβάσεως τοΰ έγγραφου, 

(γ), ουδέν πιστοποιητικόν οιασδήποτε φύσεως έχει ληφθή, καίτοι 
κατεβλήθη πάσα εύλογος προσπάθεια εξασφαλίσεως του 
μέσω τών αρμοδίων άρχων τοΰ Κράτους οδτινος ζητείται 
ή συνδρομή. 

Παρά τάς διατάξεις τών προηγουμένων παραγράφων ό δικαστής 
δύναται νά διάταξη, έν έπειγούση περιπτώσει, οιαδήποτε προσω
ρινά ή συντηρητικά μέτρα. 

"Αρθρον 16 
Όσάκις ε'δει νά ιδιαβιβασθη έν τί| αλλοδαπή κλήΐσίς τις ή άνάλο

γον ΐεγγραφον "προς τον οκοπόν επιδόσεως 'δυνάμει τών 'διατάξεων 
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της παρούσης !Συμβάσεως ικαι ή 'άότόφασις Ιέξείδόθη έρήΐμην του ένα
γο;μένου δ Ιδυκοοστής κέκτηται Ιέξοοσίοη/ νά ίό>π:αλλάξη τον ένοογό
μενον'έ'κ ιτών 'συνεπειών της (έκτυνΐοης της ιπροθεσμίας 'εφέσεως 'κατά 
της ιάποφάσεως., Ιέ φ* όσον πληρούνται αϊ κάτωθι προϋποθέσεις1— 

(α) ιό έναγόιμενος, άνευ οίασδή'ποτε ύπαιτιότητος έΐκ ίμερους 
ίτου, Ιδέν έλαΙβε γνώσιν του (έγγραφου' εΊς επαρκή χρόνον 
ίδια ινά ύπερασπιίσθή, ή Ιδέν ελαΦε γνώσιν της Ιάποφάσεως 
ε'ϊς επαρκή χρόνον Ιδια νά 'άσκηση £φεΐσιν, :καΙ 

ι(β) ιό ίένοίγό'μενος Ιάπεικάλυψεν ιέικ πρώτης· δψεως ύπεράσπισιν 
((iprima facie defence) ικατά 'της (αγωγής ΙέπΙ τής ουσίας. 

*Ή αίτησις Ιάπαλλαγής δύναται νά ικαταχωρηθή (μόνον εντός ευλό
γου χρόνου ιάφ' ής ό ίέναγόιμενος εΐλάβε γνώισιν τής αποφάσεως. 

"Εκαστον συίμβαλλόΐμενον Κράτος 'δύναται νά ίδηλώση δτι ή αίτη
σις Ιδέν θά εξετάζεται έάν αυτή; ικαταχωρηθή ίμετά την Ιέκπνοήν προ
θεσμίας τινός καθοριζομένης έν τή 'δηλώσει,, ίάλλ' ή Οποία έν ουδε
μία ιπερϋπτώσει θά είναι μι'κροτέρα του ενός έτους άπό 'τής ημερο
μηνίας τής αποφάσεως. 

Το 'παρόν άρθρον Ιδέν θά τυγχάνη ιέφαριμσγής εις αποφάσεις ιαφο
ρώσας εΐς την νοίμυκήν κατάοίτασιν η ικανότητα (status or capacity) 
των προσώπων. 

ΚΕΦΑΛΑ I ON ·Μ 
ΕΦΕΡΑ ΜΗ ΔΙίΚιΑΣίΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

"Αρθρον 17 
ΙΜή Ιδικαστυκά έγγραφα προερχόΐμενα παρά ιάρχών ίκαΙ (δϋκαστι

κών λειτουργών ισυιμβαλλο|μένου' τινός Κ|ράτοΐυς Ιθύνονται νά Ιδιαβι
βάζωνται προς τόν σίκοπόν (επιδόσεως εϊς έτερον συμβαλλόμενον 
Κράτος Ιδια τών ιμεθόδων ικαΙ δυνάμει τών διατάξεων τής παρού
σης (Σ υΐμβάσεως. 

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ III 
ΠΕΝΙΙΚΑΙ ΔΙΙΑΓΓΑΞ?Ε!ΐΙΣ 

"Αρθρον 18 
"Ε'καίοτΓον συμ!βαλλό)μενον Κίράτος Ιδύναται νά ιόρίση, (καΙ ετέρας 

αρχάς Ιέπιπροσθέτως προς την ιΚεντρυκήν Αρχήν καθορίζον 'συνάμα 
και τήν έκτασιν :τής αρμοδιότητος των. 

'Ό α'ιτηΐτής, Ιέν τούτοιίς, ΐε'ϊς πάσαν περίπτωσιν, θά εχη το ιδϋκαίωμα 
νά ίάπευθύνη αϊτηίσιν 'άπ' ευθείας προς την Κεντριίκήν 'Αρχήν. 

'Τά 'Ομόσπονδα ΙΚράτη είναι Ιέλεύθερα νά ορίσουν πλείονας τής 
■μιας Κεντρυκάς "Αρχάς. 

"Α]ρθρον 19 
|Είς ήν έκτασιν 'το Ιέσω'τεριΐκόν Ιδίκαιιον ενός ισυμβαλλοίμένου 'Κρά

τους επιτρέπει ιμεθόίδους διαβιβάσεως, ετέρας Ιή, ,τάς προβλείποΐμένας 
είς )τά ττροηγοΰμενα Φρθρα, (έγγραφων προερχομένων Ιέ/κ τής αλλο
δαπής προς έπίδοσιν έν Ιττ) ίέπυκρατεία αύτοΟ, ή παροϋσα Σύμβα
σις δέν ίέίπηρεάζει τάς τοιαύτας διατάξεις. 

"Αρθρον 20 
Ή <παρουσα Σύμβασις Ιδέν 'απαγορεύει την σύ'ναψιν συμφωνίας 

τινός ιμεταξύ Ιδύο ή πλειόνων συΐμ'βαλλσίμένων Κρατών διά της 
οποίας ταύτα ^παραιτούνται: 

Ι(α) της Ιό^παι'τήοτεως 'αντιγράφων ιτών διάβϋδαζοιμένων έγγρα
φων ώς Ιέπιβάλλει ή δευτέρα "παράγραφος του άρθρου 3, 
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'(β) των ως προς την γλώσσαν απαιτήσεων της. *τρίτης παρα
ιγράφου του άρθρου 5 και 7, 

(7) των διατάξεων Ιτής τεΙτάρτης παραγράφου του άρθίρου 5, 
(δ) >τών διατάξεων της δευτέραςπαραγράφου τοΟ άρθρου 12. 

"Αρθρον (21 
"ίΕ'καστο,ν συμβαλλόμενον (Κράτος, 'κατά τον χρόνον καταθέσεως 

του οικείου αύτοΰ ίέγγράφου επικυρώσεως η προσχωρήσεως, ηΧ εις 
μεταγενέστερον χρόνον, θα πληροφορη, fro Ύπουργείον Εξωτερικών 
της "Ολλανδίας περί τών 'ακολούθων: 

Ι (α)1 τον διορισμόν 'άίρχών κατ' έφαρίμογήν των άρθρων 2 και 
(18, 

!(β) τόν διορισμόν της Ιάρχίης της άρ|μοδίας δια την συιμπλή
ρω'σιν τοΟ πιστοποιηΐτικοΟ' ικατ' Ιέφαρ'μαγήν του άρθρου 6, 

(γ), (τον διοριΐοΐμόν της αρχής !τής αρμοδίας δια την παραλαβήν 
τών Ιέγγράφων τώ;ν διοίβι'βαζοιμένων δια της 'προξενικής όδοΰ 
(κατ' ίέφαριμογήν του άρθρου 9. 

"Εικαστον συΐμβάλιλόιμε.νον 'Κράτος όιμοίως θά πληροφορη το 
Ύπουργίεΐον, ·ένθα άρΙμόζει, περί— 

;(α) της 'ενστάσεως του εις τήν χρήσιν ίμεθόδων διαβιβάσεως 
. ικατ' 'εφαρμογή ν τών άρθρων 8 ίκαΐ 10, 

((β) περί δηλώσεων γΐενο|μένων κατ' εφαρμογήν της δευτέρας 
παραγράφου του άρθρου 15 και της τρίτης παραγράφου 
του άρθρου 16, 

/(■γ) πάσης διαφοροποιήσεως ε'ίς τους Ιάνωτέρω δυορισμούς, τάς 
Ιένστάσεις και δηλώσεις. 

"Αρθρον 22 
"Όσάκις τά ,συΐμΐβαλλόίμιενα Μέρη; της πqpoύσης Συ'μβάσεως εΐναι 

ωσαύτως συμβαλίλόίμενα Μέρη, της ιμιάς ή, Ιάμφοίτέρων τών Συιμβά
σεων περί Πολιτικής Διικονο'μίας, αΐτινίες υπεγράφησαν ίέν Χάγη την 
17ην 'Ιουλίου, 1905 και Ιη,ν Μαρτίου, 1954, ή παρούσα Σόμβασις 
θά άντικαταστή'στ], 6σον Ιάφορα εί'ις τάς μεταξύ τούτων σχέσεις, τά 
άρθρα 1 εως 7 τών πρώτων Συ|μβάσεων. 

"Αρθρον. 23 
Ή παρούσα Σύμβασις ουδόλως θίγει την lέφqpιμoγήv του άρθρου 

23 της *Συ)μβάσεως περί Οσλιτυκής ΙΔικονοιμίας της υπογραφείσης 
έν Χάγη τήν. 17ηίν Ιουλίου '1905, ή: του άρθρου 24 [της ΙΣυιμδάσεως 
περί Πολιτικής Δικονομίας της υπογραφείσης'έν Χάγη την Ιην Μαρ
τίου 1954. 

ΙΤά έν λόγω άρθρα, έν τούτοις, θά τυγχάνουν έφαριμογής ιμόνον 
εάν χρησιμοποιοΟνται ιμέθοδαι ΊέπΟκοινωνίας παρόιμοιοι προς τάς 
προβιλεπομένας ύπό τών ίέν λόγω Συμβάσεων. 

"Αρθρον 24 
)Συ'μπληρω'ματιΚαί συ!μφωνίαι Ιμεταξύ συιμβαλλοΐμένων Μερών τών 

ΣυΙμβάσεων του 1905 και 11954' θά θεωρώνται ιέ'ξ ίσου (εφαρμόσιμοι 
εις 'την παροΟσαν Σύίμβασιν, (έκτος εάν τά Συ'μβαλλόΐμενα Μέρη 
συμφωνήσουν άλλως. 

"Αρθρον 25 
"Ανευ επηρεασμού τών διατάξιεων τών άρθρων 22' και 24, ή πα

ρούσα Σύμβασις δεν θίγει 'Συμβάσεις, αΐτινες περιέχουν διατάξεις 
περί θεΐμάτων διεπομένων ύπό της παρούσης 'Συμβάσεως και εις 
τάς όποιας τά συμβαλλόμενα 'Κράτη είναι ή θά καταστούν συιμβαίλ
λόΐμενα Μέρη. 
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"Αρθρον 26 
Ή πσρο.ΰσα Σύμβασις θά ιεΐναι κχνοιίκτή προς υπογραφήν ύπό τών 

Κρατών άτινα 'άντεπρσσωπεύθηισαν 'κατά τήν Δβκάτην Σύνοδον της 
Διασκέψεως της Χάγης έπι του Ιδιωτικού Διεθνούς ιΔικαίου. 

ίΑϋτη; 'δέον όπως Ιέίπιίκυρωθή, τά δε έγγραφα (επικυρώσεως δέον νά 
κατατεθούν πάρα τω Ύπουργείω "Εξωτερικών 'της ΌΙλ'λανδίας. 

"Αρθρον 27 
Ή παρούσα Σύμβασις Ιθά τεθή Ιέν ΊΙσχύι την έξηικοστήν ήμέραν 

μετά την κατάθεσιν ιτου τρίτου1 Ιέγγράφου επικυρώσεως ιώς άναφέ^ 
ρεται ιέν ίτη Ιδευτέρα παραγράφω του άρθρου 26. 

>Ή> Σΰμβασις τίθεται Ιέν ί'σχύι Ιδι" εν δκαστον απόγραψαν Κράτος, 
δπερ <μιεταγΐενεστέρως έπικυροΐ ταύτη,ν, 'την έξηικοστήν ή'μέραν ,μετά 
την ικατάθεσιν του οϊκείου αύ'τοΰ 'έγγραφου επικυρώσεως. ' 

"Αρθρον 28 
(Παν 'Κράτος ιμή άντιπροσωπευθέν :κατά την ίΔεικάτην 'Σύνοδον της 

Διασκέψεως 'της .Χάγης 'επί τοΰ ΊδιωτυκοΟ Διεθνοΰς; Δικαίου δύνα
ται νά προσχώρηση είς την παροϋσαν Σύμβασιν ιμετά την εναρξιν 
ισχύος αυτής συ|μφώνως προς την ίπρώτην παράγραφον τοσ άρθρου 
27. Το εγγραφον προσχωρήσεως δέον νά ίκατατεθή παρά τω Ύπουρ
γείω Εξωτερικών της "Ολλανδίας^ 

Ή Σΰμδασις θά τίθεται Ιέν Ισχύι διά το \Κράτος τοΰτο εν ελλείψει 
οιασδήποτε Ιένστάσεως Ιέκ μέρους 'Κράτους, 'όπερ έΊχει Ιέπι'κυρώσει 
την ιΣύμβασιν προ της 'τοιαύτης καταθέσεως, γνωστοποιουιμένής εις 
το Ύπουργεΐον 'Έξωτερϋκών της "Ολλανδίας εντός περιόδου £ξ 
μηνών ιμετά την ήϊμερο'μηνίαν ικαθ' ην (τό είρηιμένον Ύπουργεΐον έ'χει 
γνωστοποιήσει εΐις αυτό την τοιαύτην προσχώρησιν. 

"Εν ελλείψει οιασδήποτε τοιαύτης ίένστάσεως, ή Σύμδασις θά 
τίθεται !έν ΐσχύι διά τό προσχωρούν (Κράτος <κατά τήν πρώτην ήιμέ
ραν του μηνός όστις έπεται της λήξεως της τελευταίας των έν τη 
προηγουμένη παραγράφω αναφερομένων περιόδων. 

"Αρθρον 29 
ΙΠάν ΙΚράτος δύναται, 'κατά τον χρόνον της υπογραφής, επυκυρώ

σεως ή προσχωρήσεως, νά δήλωση δτι ή τταροϋσα 'ΣύμΚδασις θά 
έπεκταθη εις άπάσας τάς έδαφικάς επικρατείας διά τάς διεθνείς 
σχέσεις των 'όποιων φέρει την εύθύνην, ή είς ΐμίαν ή πλείονας έξ 
αυτών. Ή τοιαύτη: δήλωσις θά λαμβάνη ίσχύν ικατά την ή'μ&ροΐμη
νίαν ενάρξεως Ισχύος της (Συμβάσεως διά τό (ένδιαφιερόϊμενον 
'Κράτος. 

[Καθ1 οιονδήποτε ιμεταγενέστερον χρόνον, αί τοιαυται επεκτάσεις 
θά γνωστοποιούνται ε'ίς τό Ύπουργεΐον 'Εξωτερικών της Όλλανδίας. 

■Ή Σύμβασις θά τίθεται >έν ισχύ ι διά τάς Ιέδαφυκάς Ιέπι'κρατείας 
αϊτινες ιμνηιμονεύονται εΐ'ς τήν τοιαύτην ίέπέ'κτασιν ίκατά την έξηικο
στήν ήιμέραν ιμετά τήν ιέν τη ιπροηγιουμένη παραγράφω άναφεροΐμέ
νην γνωστοποίησιν. 

"Αρθρον 30 
Ή παρούσα Σύμ'βαίσις θά παραμείνη ιέν ΐσχύι ίέπί πενταετίαίν Ιάπό 

της ημερομηνίας ιένάρξεως ισχύος αυτής συιμφώνως 'προς τήν πρώτην 
παράγραφον του άρθρου 27, έτι ικαι Ιδια Κράτηι άτινα έπεκύρωσαν 
ταύτη,ν ή προσχώρησαν εις αυτήν μεταγενεστέρως. 

ΠΕάν δεν ύπαρξη καταγγελία, αϋτη θά ιάνανεουται σιωπηρώς ιάνά 
έκάστην πενταετίαν. 
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ΙΠάσα καταγγελία 'δέον να γνωΌτοποιήται εΙΊς το Ύπουργεΐον 
Εξωτερικών της Όλλοα/δίας· τουλάχιστον εξ (μήνας προ τής λήξεως 
της πενταετούς περιόδου. 

ιΑϋτη δύναται να περιορισθή εις ώρι'σμένας έκ των ιέδαφυκών επι
κρατειών εΓις τάς ιόιποίας τυγχάνει εφαρμογής ή 'Σύμβαίσις. 

Ή ικαταγγείλία θα εχηί αποτέλεσμα (μόνον έναντι ΙτοΟ Κράτους 
ό'περ ιέγνωίστοίποίησε ταύτην. Ή Σύμβασις θα παροίμένη Ιέν Ισχύι διά 
τα ίλοιπά συμβαλλόμενα ίΚράτη. 

'"Αρθρον 31 
Το Ύ*πουργεΐον Εξωτερικών της 'Ολλανδίας θα γνωστοποιή εις 

τά ιεν άρθρω 26 αναφερόμενα Κιράτη, ώς >καί εις τα 'Κράτη, άτινα 
πρασεχώρησαν 'συμφώνως προς 'το "Αρθρον 28, τά 'ακόλουθα,: 

(α) τάς Ιέν άρθρω 26 άναφερόΙμένας ύπογραφάς και επικυρώ
σεις' 

Ι (β) την ήΐμεροΐμηνίαν »καθ' ην ή παρούσα Σύμβασις τίθεται εν 
Γυσχύι ΐσυιμφώνως προς την πρώτην παράγραφον τού άρθρου 
on-

(γ) τάς ιέν άρθρω 28 'άναφερομένας (προσχωρήσεις ικαί τάς 
ημερομηνίας ικαθ'' ας αύται 'λαμβάνουν ισχύν' 

|(Ιδ) τάς ιέν άρθρω 29 άναφερομέναςι επεκτάσεις και τάς ημε
ρομηνίας ικαθ' άς αύται 'λαμβάνουν Ισχύν' 

(ε) ιτούς 'έν άρθρω 21 αναφερομένους (διορισμούς, τάς ενστά
ισεις ικαί δηλώσεις' 

(ιστ) τάς ιέν τη τρίτη (παραγράφω τοΟ άρθρου 30 άναφερομένας 
(καταγγείλίας. 

Ε'ίς μαρτυρίαν των ανωτέρω οι υπογεγραμμένοι, δεόντως προς 
τούτο (εξουσιοδοτημένοι, υπέγραψαν τήν παροΟσαν Σύμβασιν. 

Έγένετο έν Χάγη, την <Ί5ην 'Νοεμβρίου 19Θ5, είς την Αγγλική ν 
και ΐΓαλίλϋκήν γίλώίσσαν, αμφοτέρων των κειμένων όντων εξ ίσου 
αυθεντικών» ε'ίς απλούν άντίγραφον το όποιον θά 'κατατεθή ειίς τά 
αρχεία της Κυβερνήσεως της 'Ολλανδίας <καί του οποίου κείκυρω
μένον άντίγραφον θά αποστολή, διά της Ιδιίπλωιματυκής όδου·, ε'ίς 
εν εκαστον τών ίΚρατών άτινα άντε^προσωπεύθηΐσαν 'κατά την Δεκά
την Σύνοδον της Διασκέψεως της Χάγης ιέπί του 'Ιδιωτικού Διε
θνούς Δικαίου. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΣΥΜ'ΒΑΣΕΩ'Σ 
Τύποι 

ΠΑΡΙΑΙΚ'ΛΗΣ,ΙιΣ Δ ΚΑ ΤΗΝ ΕΙΠΙΙΔΟΣ,ΙΙΝ ΕΝ ΤΗ ΑΛιΛΟΙΔΑΙΠΗ 
ΔΙΙΚΙΑΣΤΙΙΚΩΝ 'ΚΙΑΪ (ΕΤΕΡΩΝ ΕΙΡΓΡΑΦΩίΝ 

'Σύμβασις ττερί τής Ιέν τη Αλλοδαπή "Επιδόσεως Διικαστυκών και 
Έτερων "Εγγράφων εις "Α'στϋκάς και Έΐμπορικάς Υποθέσεις, υπο
γραφείσα έν Χάγη τήν 15ην Νοεμβρίου 1965. 

Ταυτότης και διεύ
θυνσις αίτητου 

Διεύθυνσις της παρα
λαμβανούσης αρχής 

'Ό υπογεγραμμένος αΐίτητής έχει τήν τιμήν νά διοοβιβάση, εΐς δι
πλούν, τά ικάτωθι αναφερόμενα έγγραφα ικαί, συμφώνως πιρός το 
άρθρον 5 της ώς άνω 'μνημονευομένης Συμβάσεως, αιτείται ταχεΐαν 
έπίΐδοσιν ενός ίάντιγράφ'ου αυτών προς τον παραλή^ττην, ήτοι— 

(ταυτότης καΐ διεύθυνσις) 
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/(α) ισυΐμφών,ως προς τ ά ς 'διατάξεις της υποπαραγράφου (α) 
ιτης πρώτης π α ρ α γ ρ ά φ ο υ του άρθρου ,5 της ΣυΙμβάσεως'* 

(Ρ) συ'μφώνως προς την :κάτωθι 'συγκεΐκίριΐμένην ιμέθοσον (υπο
π α ρ ά γ ρ α φ ο ς '((3) της πρώτης π α ρ α γ ρ ά φ ο υ του άρθρου' 5 ) ' * 

( γ ) ίδια παραδόσεως είς τον παράλήπτην , Ιέάν οδτος άπαδέ
ιχεται τοΟτο έκου'σίως ((δευτέρα π α ρ ά γ ρ α φ ο ς του άρθρου 
5) .* 

Ή ίάρχή παρακαλε ί τα ι να έπιστρέψη ή να ιμερυμνήίση ώστε νά 
έπιοττραφη εις τον οίίιτητήν εν άντ ίγραφον των ε γ γ ρ ά φ ω ν — ικαΙ των 
έπι'συνηιμιμένων * — ίμεθ' ενός πιστοποιητικοί) ώ ς προβλέπεται είς 
την όπι'σθίαν δψιν. 

ΙΚατάλογος έ γ γ ρ α φ ω ν 

'Βγένετο Ιέ ν τήν 
Υ π ο γ ρ α φ ή κ α ι / ή σφραγ ίς 

* Διαγράψατε το μη άρμόζον. 

ΠΈΡΙΙΛΗΨΪΙΣ "ΠΟΥ Π Ρ Ο Σ ΕΙΠΙ/ΔΟΣΙΙΝ ΕίΠΓΡΑΦΟΥ 
ιΣύμβασις περί της Ιέν τη 'Αλλοδαπή,· 'Έπι'δόισεως Δικαστικών και 

Έ τ ε ρ ω ν "Εγγράφων είς 'Αστίίκάς ικαι Έίμπορικάς Υποθέσεις, υπο
γραφε ίσα έν Χάγη, τήν 1£>ην Νιοείμβρίου 1965. 

((άρθρον 5, τετάρτη π α ρ ά γ ρ α φ ο ς ) 

"Ονοιμα και "δυεύθυνοτς της π α ρ α κ α λ ο ύ σ η ς ιάρχής: 
Πληροφσρίαι περί τών ενδιαφερομένων ίμερων*: 

ΔϋΚΑίΣΤΙΙΚΟΙΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝ** 
Φύσις ικαί σκοπός του (εγγράφου: 
Φύσις 'καΐ ισκοπός της 'διαδικασίας 'καί, ένθα αρμόζει, το διαφιλονι

ικούμενον ποσόν: , 
Ή'μεροΐμηνία ικαι τόπος καταχωρήοεως εμφανίσεως** 
Δικαστήριον δπερ έξέδωίσεν άπόφασιν** : 
Ημερομην ία ιάποφάσεως ** : 
Πρ'οθεσμίαι τασσόμεναι Ιέν τ ω ε γ γ ρ ά φ ω ** : 

ΕιΤΕΡΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
Φύσις ικαι (σκοπός του έ γ γ ρ α φ ο υ : 
'Προθεοΐμίαι τασσόιμεναι έν τω ΐ έγγράφω ** : 

* "Εάν άρμάζη, ή ταυτότης 'και ή διεύθυνσις τοΰ προσώπου δπερ 
(ενδιαφέρεται Ιδια τήν ίδιαβίβασιν του ίέγγράφου. 

** Διαγράψατε το ;μή άρμόζον. 

'Οπίσθια δψις της παροοκλήΐσεως 
ΠΙιΣιΤΟίΠΌΙΒΤΙιΚΟΝ 

Ή υπογεγραμμένη αρχή έχει τήν τι|μήν νά πιστοποίηση συ'μφώ

νως προς το άρθρον 6 της Συμβάσεως , 
(\1) δτι το έ γ γ ρ α φ ο ν έχει ιέπιδοθή * 

—>τήν (ήμεροιμηνία): 
—Ιέν (Ιτόπος, 'όΙδός, αριθμός) 
—κατά ιμίαν των 'ακολούθων ίμεθόδων έπιτρεποιμ&νων υπό του 

άρθρου 5— 



709 Ν. 40/82 

(α) ουίμφώνως ιπρός τάς διατάξεις της ύπο!πα;ραγιράφου 
'(α) ιτης πρώτης παραγράφου του άρθρου 5 της Συμ
βάσεως"* 

;(β) 'συιμφώνως ττρός ικάτωίθι Όυγικεΐκιριιμένην >μέθοδον*:ι 

Ι (γ) δια παραδόσεως 'εις τον παραλήπτης, όστις απεδέχθη 
τοΟτο εκουσίως*. 

Τα εν τη παρα'κίλή'σει (αναφερόμενα έγγραφα έχουν παραδοθη εις: 
—Ι(ταυτότης ικαί ιπειριγραφή προ'σώίπου) · 
—^σχέσις 'προς τον ίπαράλήπτη,ν (οικογένεια, Ιέργασία ίηι'έτέρα).: 

(2) ότι τό έγγραφον δεν έχει 'έπυδοθή, ένεκα των «ακολούθων γεγο
νότων* : > 

('Συμφώνως προς την δευτέραν παράγραφαν του άρθρου' 12 της 
Συμβάσεως, ό άίτητής καλείται νά κατοίβάλη ή\ άποδώση τα έξοδα 
άτινα (εκτίθενται εν λεπτομέρεια ιείς την συνημμένη ν έκθεσιν.* 
Σ υνηίμμένοί 
"Επιστρεφόμενα έγγραφα:« 

Εις κατάλληλους π&ριίπτώ'σεις, έγγραφα άποδειικνύοντα την (επί . 
δασιν: 

Έγένετο εν . την 
Υπογραφή ικαί/'η σφ;ραγίς 

* Διαγράψατε τό μη άρμόζον. 

Έτυττώθη έν τφ Τυττογραφείω της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


