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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ϋπ 'Αρ. 1819 της 26ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1982 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί τής Συμβάσεως δια τήν Λήψιν Μαρτυρική ΆποδειΈεως έν τη 
'Αλλοδαπή είς Άστικάς και Έμπορικάς Υποθέσεις (Κυρωτικός) Νόμος 
τοϋ 1982 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις τήν επίσημον εφημερίδα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοΰ Συντάγματος. 

'Αριθμός 67 του 1982 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΙΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΙΝ ΜΑΡΤΥΡΙ
ΚΗΣ ΑΠΟΔΕΙ ΞΕΩ Σ ΕΝ ΤΗ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΕΙΣ ΑΣΤΙΚΑΣ ΚΑΙ 

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

τήν Λήψιν Μαρτυρικής 'Αποδείξεως έν τή Άλλοδοπτή ε'ις 'Αστικός τίτλος, 
και Έμπορικάς Υποθέσεις (Κυρωτικός) Νόμος τοΰ 1982. 

2. 'Εν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν έκ του κειμένου προκύπτω δια Ερμηνεία, 
φόρος έννοια— 

«Σύμβασις» σημαίνει τήν Σύμβασιν δια τήν Λήψιν Μαρτυρικής 
Αποδείξεως έν τή 'Αλλοδαπή είς * Αστικός και Έμπορικάς Υπο
θέσεις, τής οποίας τό κείμενον εκτίθεται ε'ις το Μέρος Ι του Πίνα Πίναξ. 
■Κος εις τήν Άγγλικήν καί έν μεταφράσει εις τήν Έλληνικήν είς ΜέΡ0?1· 

 τό Μέρος 11 του Πίνακος : ρος ι . 
Νοείται δτι έν περιπτώσει αντιθέσεως μεταξύ των δύο κειμένων 

υπερισχύει τό εις τό Μέρος Ι του Πίνακος έκτιθέμενον κείμενον. 
3. Ή Σύμβασις, εις τήν οποίαν ή Δημοκρατία απεφάσισε νά προσ κύρωσις 

χωρήση, δυνάμει τής 'Αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου ύπ' Συμβάσεως, 
άρ. 21.795 τής 27ης Μαΐου, 1982, διά του παρόντος Νόμου κυρουται. 

(805) 
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Π Ι Ν Α Ξ 
("Αρθρον 2) 
ΜΕΡΟΣ Ι 

CONVENTION ON THE TAKING OF EVIDENCE ABROAD IN 
CIVIL OR COMMERCIAL MATTERS 

The States signatory to the present Convention, 
Desiring to facilitate the transmission and execution of Letters of 

Request and to further the accommodation of the different methods 
which they use for this purpose, 

Desiring to improve mutual judicial oooperation in civil or commer
cial matters, 

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

CHAPTER I 
LETTERS OF REQUEST 

Article 1 
In civil or commercial matters a judicial authority of a Contracting 

State may, in accordance with the provisions of the law of that State, 
request the competent authority of another Contracting State, by means 
of a Letter of Request, to obtain evidence, or to perform some other 
judicial act. 

A Letter shall not be used to obtain evidence which is not intended 
for use in judicial proceedings, commenced or contemplated. 

The expression "other judicial act" does not cover the service of judicial 
documents or the issuance of any process by which judgments or orders 
are executed or enforced, or orders for provisional or protective 
measures. ί 

Article 2 
A Contracting State shall designate a Central Authority which will 

undertake to receive Letters of Request coming from a judicial authority 
of another Contracting State and to transmit them to the authority 
competent to execute them. Each State shall organize the Central Autho
rity in accordance with its own law. 

Letters shall be sent to the Central Authority of the State of execution 
without being transmitted through any other authority of that State. 

Article 3 
A Letter of Request shall specify— 
(a) the authority requesting its execution and the authority requested 

to execute it, if known to the requesting authority; 
(b) the names and addresses of the parties to the proceedings and 

their representatives, if any; 
(c) the nature of the proceedings for which the evidence is required, 

giving all necessary information in regard thereto; 
(d) the evidence to be obtained or other judicial act to be performed. 

Where appropriate, the Letter shall specify, inter alia— 
(e) the names and addresses of the persons to be examined; 
(f) the questions to be put to the persons to be examined or a state

ment of the subjectmatter which they are to be examined; 
(g) the documents or other property, real or personal, to be inspected; 
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(h) any requirement that the evidence is to be given on oath or affir
mation, and any special form to be used; 

(i) any special method or procedure to be followed under Article 9. 
A Letter may also mention any information necessary for the appli

cation of Article 11. . 
No legalization or other like formality may be required. 

Article 4 
A Letter of Request shall be in the language of the authority re

quested to execute it orjbe accompanied by a translation into that 
language. 

Nevertheless, a Contracting State shall accept a Letter in either 
English or French, or a translation into one of these languages, unless 
it has made the reservation authorized by Article 33. 

A Contracting State which has more than one official language arid 
cannot, for reasons of internal law, accept Letters in one of these 
languages for the whole of its territory, shall, by declaration, specify 
the language in which the Letter or translation thereof shall be express
ed for execution in the specified parts of its territory. In case of failure 
to comply with this declaration, without justifiable excuse, the costs of 
translation into the required language shall be borne by the State of 
origin. 

A Contracting State may, by declaration, specify the language or 
languages other than those referred to in the preceding paragraphs, in 
which a Letter may be sent to its Central Authority. 

Any translation accompanying a Letter shall be certified as correct, 
either by a diplomatic officer or consular agent or by a sworn translator 
or by any other person so authorized in either State. 

Article 5 * 
If the Central Authority considers that the request dpes not comply 

with the provisions of the present Convention, it shall promptly inform 
the authority of the State of origin which transmitted the Letter of 
Request, specifying the objections to the Letter. 

Article 6 
If the authority to whom a Letter of Request has been transmitted 

is not competent to execute it, the Letter shall be sent forthwith to the 
authority in the same State which is competent to execute. it in 
accordance with the provisions of its own law. 

Article 7 
The requesting authority shall, if it so desires, be informed of the 

time when, and the place where, the proceedings will take place, in order 
that the parties concerned, and their representatives, if any, may be 
present. This information shall be sent directly to the parties or their 
representatives when the authority of the State of origin so requests. 

Article 8 
A Contracting State may declare that members of the judicial per

sonnel of the requesting authority of another Contracting State may be 
present at the execution of a Letter of Request. Prior authorization by 
the competent authority designated by the declaring State may be re
quired. 
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. . . . Article 9 ... 
The judicial authority which executes a Letter of Request shall apply 

its own law as to the. methods and procedures to be followed. 
However, it will follow a request of the requesting authority that a 

special method or procedure be followed, unless this is incompatible 
with the internal law. of the State „of execution or is impossible of per
formance by reason of its internal practice and procedure or by reason 
of practical difficulties. 

A. Letter of Request shall be executed expeditiously. 

Article 10 
In executing a Letter of Request the requested authority shall apply 

the appropriate measures of compulsion in the instances and to the same 
extent as are provided by its internal law for the execution of orders 
issued by the authorities of its own country or of requests made by 
parties in internal proceedings. 

Article 11 
In the execution of a Letter of Request the person concerned may 

refuse to give evidence in so far as he has a privilege or duty to refuse, 
to. give the evidence— 

(a) under the law of the State of execution; or 
(b) under the law of the State of origin, and the privilege or duty has 

been specified in the Letter, or at the instance of the requested authority, 
has been otherwise oonfirmed to that authority by the requesting 
authority. 

A Contracting State may declare that, in addition, it will respect privi
leges and duties existing under the law of States other than the State 
of origin and the State of execution, to the extent specified in that 
declaration. 

Article 12 
The execution of a Letter of Request may be refused only to the 

extent that— 
(a) in the State of execution the execution of the Letter does not fall 

within the functions of the judiciary; or 
'(b) the State addressed considers that its sovereignty or security would 

be prejudiced thereby. 
Execution may not be refused solely on the ground that under its 

internal law the State of execution claims exclusive jurisdiction over the 
subject  matter of the action or that its internal law would not admit 
a fight of action on it. 

: Article 13 
The documents establishing the execution of the Letter of Request 

shall be sent by the requested authority to the requesting authority by 
the same channel which was used by the latter. 

In every instance where the Letter is not executed in whole or in part, 
the requesting authority shall be informed immediately through the 
same channel and advised of the reasons. 

Article 14 
The execution of the Letter of Request shall not give rise to any 

reimbursement of taxes or costs of any nature. 
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Nevetheless, the State of execution has the right to require the State 
of origin to reimburse the fees paid to experts and interpreters and the 
costs occasioned by the use of a special procedure requestd by the State 
of origin under Article 9, paragraph 2. , 

The requested authority whose law obliges the parties themselves to 
secure evidence, and which is not able itself to execute the Letter, may, 
after having obtained the consent of the requesting authority;* appoint a 
suitable person to do so. When seeking this consent the requested autho
rity shall indicate the approximate costs which would result from this 
procedure. If the requesting authority gives its consent it shall reimburse 
any costs incurred; without such consent the requesting authority shall 
not be liable for the costs. 

CHAPTER II 
TAKING OF EVIDENCE BY DIPLOMATIC OFFICERS, 

CONSULAR AGENTS AND COMMISSIONERS 
Article 15 " ' 

In a civil or commercial matter, a diplomatic officer or consular agent 
of a Contracting State may, in the territory of another Contracting State 
and within the area where he exercises his functions, take the evidence 
without compulsion of nationals of a State which he represents in aid 
of proceedings commenced in the courts of a State which he represents. 

A Contracting State may declare that evidence may betaken by a 
diplomatic officer or consular agent only if permission to that effect 
is given upon application made by him or on his behalf to the appro
priate authority designated by the declaring State. 

Article 16 ;... 
A diplomatic officer or consular agent of. a Contracting State may, 

in the territory of another Contracting State and within the area where 
he exercises his functions, also take the evidence, without compulsion, 
of nationals of the State in which he exercises his functions orof a third 
State, in aid of proceedings commenced in the courts of a State which 
he represents, if— 

(a) a competent authority designated by the State in which he exer
cises his functions has given its permission either generally or in the 
particular case, and 

■(b) he complies with the conditions which the competent authority 
has specified in the permission. . · " 

A Contracting Slate may declare that evidence may be taken under 
this Article, without its prior permission. . 

Article 17 

In a civil or commercial matter, a person duly appointed as a com
missioner for the purpose may, Without compulsion, take evidence in 
the territory of a Contracting State in aid of proceedings commenced 
in the courts of another Contracting State if— 

(a) a competent authority designated by the State where the evidence 
is to be taken has given its permission either generally or in the, par
ticular case; and . y . . 

(b).he complies with.the conditions which the competent authority 
Has specified in the permission, ..·.. .,.,... 

A Contracting State may declare that evidence may be taken under 
this Article without its prior permission. 
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Article 18 
A Contracting State may declare that a diplomatic officer, consular 

agent or commissioner authorized to take evidence under Articles 15, 
16 or 17, may apply to the competent authority designated by the 
declaring State for appropriate assistance to obtain the evidence by 
compulsion. The declaration may contain such conditions as the de
claring State may see fit to impose. 

If the authority grants the application it shall apply any measures 
of compulsion which are appropriate and are prescribed by its law 
for use in internal proceedings. 

Article 19 
The competent authority, in giving the permission referred to in 

Articles 15, 161 or 17, or in granting the application referred to in 
Article 18, may lay down such conditions as it deems fit, inter alia, 
as to ithe time ^nd place of the taking of the evidence. Similarly it 
may require that it be given reasonable advance notice of the time, 
date and place of ithe taking of the evidence; in such a case a repre
sentative of 'the authority shall be entitled to be present at the taking 
of the evidence. 

Article 20 
In the taking of evidence under any Article of this Chapter persons 

concerned may be legally represented. 

Article 21 
Where a diplomatic officer, consular agent or commissioner is 

authorized under Articles 15, 16 or 17 to take evidence— 
(a) he may take all kinds of evidence Which are not incompatible 

With the law of the State where the evidence is taken or contrary to 
any permission granted pursuant to 'the above Articles, and shall have 
power Within such limits to administer an oath or take an affirmation; 

i(b) a request, to a person to appear or to give evidence shall, unless 
the recipient is;a national of the State where the action is pending, be 
drawn up in the language of the place where the evidence is taken 
or be accompanied by a translation into such language; 

(c) the request shall inform the person that he may be legally 
represented and, in any State that has not filed a declaration under 
Article 18, shall also inform him that he is not compelled to appear 
or to give evidence; 

(d) the evidence may be taken in the manner provided by the law 
applicable to the court in which (the action is pending provided that 
such manner is not forbidden by the law of the State where the evi
dence is taken; 

(e) a person requested to give evidence may invoke the privileges 
and duties to refuse to give the evidence contained in Article 11. 

Article 22 
The fact that an attempt to take evidence under the procedure 

laid down in this Chapter has failed, owing to tiie refusal of a person 
to give evidence, Shall not prevent an application being subsequently 
made to take the evidence in accordance with Chapter I. 
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CHAPTER III 
GENERAL CLAUSES 

Article 23 
A Contracting State may at the time of signature, ratification or 

accession, declare that it will not execute Letters of Request issued 
for the purpose of obtaining pretrial discovery of documents as known 
in Common Law countries. 

Article 24 
A Contracting State may designate other authorities in addition to 

the Central Authority and shall determine the extent of their compe
tence. However, Letters of Request may in all cases be sent to the 
Central Authority. 

Federal States shall be free to designate more than one Central 
Authority. 

Article 25 
A Contracting State which has more than one legal system may 

designate the authorities of one of such systems, Which shall have 
exclusive competence to execute Letters of Request pursuant to this 
Convention. 

Article 26 
A Conitraoting State, if required to do so because of constitutional 

limitations, may request the reimbursement by the State of origin of 
fees and costs, in connection with the execution of Letters of Request, 
for the service of process necessary to compel the appearance of a 
person to give evidence, the costs of attendance of such persons, and 
the cost of any transcript of the evidence. 

Where a State has made a request pursuant to the above para
graph, any other Contracting State may request from that State the 
reimbursement of similar fees and costs. 

Article 27 
The provisions of the present Convention shall not prevent a Con

tracting State from— 
(la) declaring that Letters of Request may be transmitted to its 

judicial authorities through channels other than those provided for in 
Article 2; 

φ) permitting, by internal law or practice, any act provided for in 
this Convention to be performed upon less restrictive conditions; 

(c) permitting, by internal law or practice, methods of taking evi
dence Other than those provided for in this Convention. 

Article 28 
The present Convention shall not prevent an agreement between 

any two or moire Contracting States to derogate from— 
(a) the provisions, of Article 2 with respect to methods of 

transmitting Letters of Request; 
>(b) the provisions of Article 4 with respect to the languages which 

may be used; 
t(c) the provisions of Article 8 with respect to the presence of 

judicial personnel at the execution of Letters; 
(d) the provisions of Article 11 with respect to the privileges and 

duties of witnesses to refuse to give evidence; 
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(e) ithe pro visions of Article 13 with respect to the methods of 
returning executed Letters to the requesting authority; 

(if) the provisions of Article 14. with respect to fees and costs; 
(g) the provisions of Chapter II. 

Article 29 
Between Parties to the present Convention who are also Parties to 

one or both of the Cbnvenitions on Civil Procedure signed at the 
Hague on the 17th of July 1905 and the 1st of March 1954, this 
Convention shall replace Articles 8  16 of the earlier Conventions. 

Article 30 
The present Convention shall not affect the application of Article 

23 of the Convention of 1905, or of Article 24 of the Convention of 
1954. 

Article 31 . 
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.' ! 

Article 32 · 
Without prejudice to the provisions of Articles 29 and 31, the 

present Convention shall not derogate from conventions containing 
provisions on the matters covered by this Convention to which the 
Contracting States are, or shall become Panties. 

Article 33 , 
A State may, at the time of signature, ratifiea'tion or accession 

exclude, in whole or in part, the application of the provisions of 
paragraph 2 of Article 4 and of Chapter II. No other reservation 
Shall be permitted. . . , , 

Each Contracting State may at any time withdraw a reservation it 
has made; the reservation shall cease to have effect on the sixtieth 
day after notification of (the withdrawal. 

When a State has made a reservation, any other State affected 
thereby may apply the same rule against the reserving State. 

. Article 34 
A State may at any time withdraw or modify a declaration. 

Article 35 
A Contracting State shall, at the time of the deposit of its instru

ment of ratification or accession, or at a later date, inform the 
Minis/try of Foreign Affairs of the Netherlands of (the designation of 
authorities, pursuant to Articles 2, 8, 24 and 25. 

A Contracting State shall likewise inform the Ministry, where 
appropriate, of the following— 

(a) the designation of the authorities to Whom notice must be given, 
whose permission may be required, and Whose a!ssis^<^'',1^y.:'''be 
invoked in the taking of evidence by diplomatic officers and consular 
agents, pursuant to Articles 15, 16 and 18 respectively;/ . Τ 

φ) the designation of the authorities whose iperrnissioh , may be 
required, in the taking of evidence, by . commissioner to 
Article 17 and of those who may grant the assistanceprovided for 
in Article 18; 
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., .(c) declarations pursuant to Articles 4, 8, 11, 15, 16, 17, 18, 23 
and 27; < 

(d) any withdrawal or modification of the above designations and 
declarations; 

(e) the withdrawal of any reservation. 
Article 36 

Any difficulties which may arise between Contacting States in 
connection with the operation of this (Convention shall be settled 
through, diplomatic channels. 

Article 37 
The present ConvenltiOn shall be open for signature by the States 

represented at the Eleventh Session of the Hague Oonference on 
Private International Law. 

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

Article 38 
The present Convention shall enter into force on the sixtieth day 

after the deposit of the third instirument of ratification referred to in 
the second paragraph of Article 37. 

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 39 
Any State not represented at the Eleventh Session of the Hague 

Conference on Private International Daw which is a Member of this 
Conference or of the United Nations or of a speciaized agency of 
that Organization, or a Party to the Statute of the International Court 
Of Justice may accede to the present Convention after it has entered 
into force in accordance with the first paragraph of Article 38. 

The instrument of accession shall be deposited with the Ministry of 
Foreign Affairs of the Netherlands. 

The Convention shall enter into force (for a State acceding to it on 
the sixtieth day after the deposit of its instrument of accession. 

The accession will have effect only as regards the relations bet
ween the acceding State and such Contracting States as will have 
declared their acceptance of the accession. Such declaration shall be 
deposited at the Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands; this 
Ministry shall forward, through diplomatic channels, a certified copy 
to each of the Contracting States. 

The Convention will enter into force as between the acceding State 
and the State that has declared its acceptance of the accession of the 
Sixtieth day after the deposit of the declaration of acceptance. 

Article 40 
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. 
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The Convention shall enter into force for the territories mentioned 
in such an extension on the.sixtieth day after the notification indi
cated in the preceding paragraph. 

Article 41 
The present Convention sihiall remain in force for five years from 

the date of its entry into force in accordance with the first para
graph of Article 38, 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. 

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 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 42 
The Ministry of Foreign Affairs Of the Netherlands shall give notice 

to the States referred to in Article 37, and to the States which have 
acceded in accordance with Article 39, of the following— 

(a) the signatures and ratifications referred to in Article 37; 
(jb) the date on which the present Convention enters into force in 

accordance with the first paragraph of Article 38; 
i(c) the accessions referred to in Article 39 and the dates on which 

they take effect; 
(d) the extensions referred to in Article 40 and the dates on which 

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

third paragraph of Articles 33 and 35; 
(f) the denunciations referred to in the third paragraph of 

Article 41. 
IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised 

thereto, have signed the present Convention. 
DONE at The Hague, on the 18th day of March 1970, 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 Eleventh Session of the Hague Conference on Private International 
Law. 

ΜΕΡΟΣ II 
ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΙΝ ΜΑΡΤΥΡΙΚΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ 

ΕΝ ΤΗ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΕΙΣ ΑΣΤΙΚΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑΣ 
ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ' 

Τά υπογράφοντα την παροϋσαν Σύμβασιν Κράτη, 
ΈπιθυμοΟντα την διευκόλυνση/ της διαβιιβάσεως και εκτελέσεως 

Παρακλήίσεως >καΙ την ■προώθηίσιν της εναρμονίσεως των διαφόρων 
μεθόδων ατινας χρησιμοποιούν προς τούτο. 
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Επιθυμούντα τήίν βελτίωσα/ αμοιβαίας δικαστικής συνεργασίας 
εις άσίτι'κάς και έμπορυκάς υποθέσεις. 

"Εχουν αποφασίσει να συνομολογήσουν προς τούτο Σύμβασιν 
και συνεφώνηΐσαν επί των ακολούθων διατάξεων:1 

ΚΕΦΑΛΑ I ON Ι 
ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ 

"Αρθρον 1 
Εις άστιΐκάς ,και έμπορικάς υποθέσεις δικαστική αρχή ενός Συμ

βαλλομένου Κράτους δύναται, συμφώνως προς τάς διατάξεις του 
δικαίου του Κράτους τούτου, νά ζητήιση παρά της αρμοδίας αρχής 
έτερου τινός Συμβαλλομένου Κράτους, δι' υποβολής Παρακλήσεως, 
δπως λάβη μαρτυρικήν άπόδειξιν, ή σπως εκτέλεση έτερον τινά 
δικαστική ν ένέργειαν^ 

ΙΠαράκλησις δεν δύναται νά χρησιμοποιηθή προς λήψιν μαρτυ
ρικής αποδείξεως ήτις δεν σκοπεΐται νά χρησιμοποιηθή εις δικα
στική ν διάδικαισίαν άρξαμένην ή άναμεναμένην. 

!ιΗ φράσις «έτερα δικαστική ενέργεια» δεν καλύπτει τήν έπίδοσιν 
δικαστικών εγγράφων ή τήν εκίδοσιν οιουδήποτε εντάλματος δια 
του όποιου εκτελούνται ή εξαναγκάζονται δι'καστικαι αποφάσεις ή 
διατάγματα, ή διατάγιματα περί προσωρινών ή συντηρητικών μέ
τρων. 

"Αρθρον 2 
Το Συμβαλλόμενο ν Κράτος Θά όρίση μίαν Κεντρικήν 'Αρχήν ή 

οποία θά άναλάβη νά δέχεται Παρακλήσεις προερχομένας έκ δικα
στικής αρχής έτερου Συμβαλλομένου Κράτους και νά διοτβιβάζη 
αύ'τάς είς τήν άρμοδίαν προς έκτέλεσιν αυτών αρχήν. "Εκαστον 
Κράτος θά οργάνωση τήν Κεντρικήν Αρχήν συΐμφώνως προς το 
οΊκεΐον αύτοΟ δΟκαιον.ί 

ιΑί Παρακλήσεις θά άποΐστέλλωνται προς τήν Κεντρικήν 'Αρχήν 
του Κράτους εκτελέσεως άνευ διαΦι'βασμου των μέσω οιασδήποτε 
ετέρας αρχής του Κράτους τούτου. 

"Αρθρον 3 
Ή Παράκλησις δέον δπως άναφέρη— 
(α) τήν αίτοΟσαν τήν έικτέλεσιν αρχήν και τήν κάλου μένη ν νά 

εκτέλεση ταύτην αρχήν, έάν είναι γνωστή είς τήν αίτοΟσαν αρχήν' 
(β) τά όνόιματα και τάς διευθύνσεις τών διαδίκων και των αντι

προσώπων αυτών, εάν υπάρχουν 
ί(ιγ) τήν φύσιν της διαδικαίσιας διά τήν οποίαν απαιτείται ή μαρτυ

ρική άπόδειξις, παρέχουσα πασαν avocyKaiav σχετική ν πληροφορίαν" 
(δ) τήν μαρτυρικήν άπόΐδειξιν ήτις πρόκειται νά ληφθή ή τήν έτέ

ραν δικαστικήν ένέργειαν ήτις πρόκειται νά έκτελεσθή. 
Όσάκις ενδείκνυται, ή Παράκλησις δέον δπως άναφέρη μεταξύ 

άλλων— 
(ε) τά ονόματα και τάς διευθύνσεις τών έξεταΐσθησομένων προ

σώπων* 
(ιστ) τάς ερωτήσεις αΐτινες θά τεθούν ε'ις τά έξετασθησόμενα πρό

σωπα ή τήν εικθ'εσϋν ,του επιδίκου αντικειμένου είς το όποιον πρόκει
ται νά εξετασθούν* 

(ζ) τά έγγραφα ή έτέραν περιουσίαν, κινητήν ή άκίνητον, ήτις 
πρόικειται νά εξετασθη* 
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>(η) οιανδήποτε άπαίτηίσιν δπως ή μαρτυρική απόδειξις δοθη ενόρ
κως ή επί τη έπισήμω διαβεβαιώσει καΐ δπως χίρηίσυμοποιηθη οιοσ
δήποτε είδικός Τύπος* 

(θ) οιανδήποτε ειδική ν ,μέθσδον η διαδικα!σίαν ήτις θά άκολουθηθη 
κατά to "Αρθρον 9.( 

"Η Παράκληισις δέον νά μνημονεύη επίσης οιανδήποτε πληροφο
ρίαν άνοβγίκαίαν διά την εφαρμογή ν του "Αρθ,ρου 11. 

Ουδεμία νομιμοποίησις η ετέρα παρόμοια ,διατύπωίσις δύναται νά 
απαιτητά ι. 

"Αρθ,ρον 4 
Ή Παράκλησις θά διατυποΟται εις την γλώσσαν της καλούμενης 

νά εκτέλεση τούτη,ν αρχής ή θά συνοδεύηται ύπό μεταφράσεως εις 
την εν λόγω γλώ'οΐσαν.ι 

ΠαραταΟτα Συμβαλλό'μενόν τι Κράτος θά 'δέχεσαι Παράκλησιν 
διατυπουΐμένην είτε εις τήν Άγγλικήν ειϋτε εις την Γαλλικήν, ή μετά
φρασα/ είς μίαν τών εν λόγω γλωσσών, έκτος εάν προέβη είς τήν 
επιτρεπομένη ν ύπό του "Αρθρου 33 έπιφύλαξιν.ι 

Συμβαλλό'μενόν Κράτος το όποιον έχει πλείονας της μιας έπισή
μους γλώσσας ικαΐ αδυνατεί, 'διά λόγους εσωτερικού δικαίου, νά 
δεχθή Παρακλήσεις είς μίαν τών έν λόγω γλωσσών δι' όλόκληρον 
τήν ιέπυκράτειαν αυτού, οφείλει διά δηλώσεως νά καθορίση τήν γλώισ
σαν είς (τήν οποίαν θά διατυποΟται ή παράκλησις ή μετάφρασις 
αύτης προς ιέκ'τέλεσιν είς τά συγκεκριμένα τμή'ματα της επικρατείας 
αύτοϋ. Είς περίπτωσιν αδικαιολογήτου παραλείψεως συμμορφώ
σεως προς τήν δήλωσιν ταύτην, τά έξοδα μεταφράσεως είς τήν άπαι
τουμένην γλώσσαν θά βαρύνουν τό Κράτος προΕλεύσεως. 

Συμβαλλόμενόν τι Κράτος δύναται διά. δηλώσεως νά καθορίση 
τήν γλώσσαν ή τάς γλώσσας, έκτος τών αναφερομένων εϊς τάς προ
ηγουιμένας παραγράφους, είς τάς όποιας ή Παράκλησις δύναται νά 
άποΟταλη προς τήν Κεντρικήν αύίτου 'Αρχήν. 

Πάσα μετάφρασις συνοδεύουσα Παράκλησιν δέον νά πιστοποιήται 
,ώς ορθή, είτε ύπό διπλωματικού' ή προξενικού υπαλλήλου είτε ύπό 
ορκωτού μεταφραστού είτε ύφ' οιουδήποτε ετέρου προσώπου εξουσιο
δοτημένου προς τούτο εϊς έκάτερον Κράτος. 

"Αρθρον 5 
Έάν ή Κεντρική 'Αρχή θεωρη δτι ή παράκλησις δέν πληροί τάς 

διατάξεις της παρούσης Συμβάσεως, αύτη οφείλει ταχέως νά ενη
μέρωση τήν διαβι'βάσασαν τήν Παράκλησιν αρχήν του. Κράτους προ
ελεύσεως, άναφέρουσα τάς ενστάσεις κατά της Παρακλήίσεως.. 

"Αρθρον 6 
Έάν ή αρχή είς τήν οποίαν έχη διαβιβασθή Παράκλησις δεν εΐναι 

αρμοδία προς έκτέλεσιν αύτης, ή Παράκλησις θά άποστέλληται αμέ
σως 'είς τήν 'αρχήν του ίδιου 'Κράτους ή οποία είναι αρμοδία προς 
έΐκ'τέλεσιν αυτής συμφώνως προς τάς διατάξεις του ιδίου αύτης 
δικαίου* 

"Αρθρον 7 
Ή αίτοΟσα αρχή θά πληροφορήται έάν ούτω έπιθυιμη περί του 

χρόνου ικαΐ του τόπου εις τον όποιον θά διεξαχθη ή διαδικασία 
ώΌΐτε τά ενδιαφερόμενα μέρη και οι αντιπρόσωπο ί των, έάν υπάρ
χουν, νά δυνηθούν νά παραστούν. Ή πληροφορία αύτη; θά (άποστέλ
ληται άπ' ευθείας είς τά ιμέρη ή τους αντιπροσώπους των οσάκις 
ζητή'ση τούτο ή αρχή του Κράτους προελεύσεως. 
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"Αρθρον 8 
Συμβαλλόμενο ν τι Κράτος δύναται να δήλωση δτι μέλη του δικα

στικού προσωπικού ,της αιτούσης αρχής ετέρου Συμβαλλομένου 
Κράτους δύνανται νά παρευρίσκωντάι ικατά την έκτέλεσιν Παρακλή
σεως. Προς τούτο δύναται νά άπαιτήται ή προηγουμένη^ άδεια της 
αρμοδίας αρχής τής. οριζόμενης όπό του δηλούντος Κράτους. 

"Αρθρον 9 
Ή εκτελούσα Παράκληίσυν δικαστική αρχή θα έφαρμόζη το οΐκεΐον 

αυτής δ&καιον ώς προς τάς ακολουθητέας 'μεθόδους καΐ διαδικασίας. 
Έ ν τούτοις αυ'τη:. θα Ικανοποιή παράκλησιν τής αιτούσης, αρχής 

δπως άκολουθηθή ειδική 'μέθοδος ή διαδικασία, έκτος έάν τούτο 
είναι άσυμβ'ίβαστον προς το ιέσωτερικόν δίκαιον του Κράτους εκτε
λέσεως ή είναι αδύνατον νά έφαρμοσθή λόγω τής εσωτερικής πρα
κτικής' ή διαδϋκασίας ή λόγω πρακτικών δυσκολιών. 

Ή· Παράκλησις θά έκτελήται ταχέως. 
"Αρθρον 10 

ΙΚατά τήν έκτέλεσιν Παρακλήΐσεως. ή καλουιμένη αρχή θά έφαρ
μόζη τά κατάλληλα μέτρα εξαναγκασμού είς τάς περιπτώσεις και 
κατά τήν αυτήν ε'κτασιν ώς προβλέπεται άπό του εσωτερικού αυτής 
δικαίου διά τήν έκτέλεσιν διατοτ/μάτων εκδιδομένων ύΐτό των άρχων 
τής χώρας της ή αίίτήσεων ύπο'βαλλομένων υπό διαδίκων είς εσωτε
ρικός διαδικασίας., 

"Αρθρον il· 
Έν τη εκτελέσει Παρακλήσεώς τίνος τό ένδίαφερόμενον πρόσω

πον δύναται νά ιάρνηθή νά παράσχη μαρτυρίαν έφ" όσον κέκτηται 
προνόμιο ν ή" υπέχει κοίθήίκον νά άρνηθή νά παράσχη μαρτυρίαν— 

(α) Δυνάμει του δικαίου του Κράτους εκτελέσεως' ή 
,((3) δυνάμει του δϋκαίου του Κράτους προελεύσεως, τό δε προνό

μιον ή ,καθήικον έχει καθοριοθή εις τήν Παράκλησιν, ή τή αιτήσει τής 
κόζλουιμένης αρχής, έχει άλλως έπιβεβσιωθή ε'ις τήν εν λόγω. αρχήν 
υπό τής αΐτούσης αρχής. 

Συμβαλλόμενον Κράτος δύναται να δηλώση δτι επιπροσθέτως θά 
σέβε'ται προνόμια και καθήκοντα υφιστάμενα δυνάμει τοΟ δι'καίου 
Κρατών άλλων ή του Κράτους προελεύσεως (καΐ του Κράτους έικτε
λέΙσεως εις ην έκτασιν καθορίζεται ε'ις τήν δήλωσιν./ 

"Αρθρον 12 
CH έκτέλεσις Παρακλήσεως δύναται νά αποκρούεται μόνον, είς ην 

εκτάσιν— ' .'.. 
1(a) Εις τό Κράτος εκτελέσεως ή έκτέλείσις τής Παρακλήσεως δεν 

εμπίπτει εντός τής δικαστικής αρμοδιότητος' ή 
(β) τό καλούμενο ν Κράτος θεωρεί δτι ώς εκ τούτου θά έθίγετο 

ή κυριαρχία ή ή ασφάλεια αύτου; 
'Ή έκτέλεσις δέν δύναται νά αποκρούεται άποκλειστιικώς διά τόν 

λόγον δτι δυνάμει του εσωτερικού αύτου δικαίου τό Κράτος έκτέ: 

λέσεως διεκδικεί άποκλειστικήν διΚαιοδοσίαν επί του επιδίκου θέμα
τος ή δτι τό εσωτερικό ν αύτου δίκαιον δέν θά επέτρεπε ν ένοτνώγιμό ν 
δικαίωμα έν σχέσει προς αότό.ι . ν . : 

"Αρθρον. 13 . ..r '-:;. Λ 
Τά Εγγραφα τά άποδεικνύοντα τήν έκτέλεσιν τής Παρακλήσεως 

θά Ό^τοστέλλωνται (ύ>πό τής καλούμενης αρχής εις τήν αιτούσαν.αρχήν 
διά τής αυτής δδου ήτις έχρησίμοποίήθη; ύπό. τής τελευταίας..·■,.... ο 
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,Είς πάσαν περίπτωσιν ένθα ή Παράκληισις δεν εκτελείται ολικώς 
ή μερικώς, ή αιτούσα αρχή θα πληροφορήται τους λόγους αμέσως 
δια της αύτη ς ιόδοΰ. 

"Αρθρον 14 
Ή έκτέλεσις της Παρακλήσεως δεν θα συνεπάγεται την πληρωμήν 

οιωνδήποτε τελών ή εξόδων οιασδήποτε φύσεως. 
(Παραταϋτα το Κράτος εκτελέσεως έχει δικαίωμα να απαίτηση 

παρά του Κράτους προελεύσεως τήν Ιάπόδοσιν της αμοιβής της 
πληρωθείισης είς εμπειρογνώμονας και μεταφραστάς, ώς και τά 
έξοδα άτινα προέκυψαν εκ της χρησιμοποιήσεως ειδικής τίνος δια
δικασίας ζητηθείσης ύπό του Κράτους προελεύσεως δυνάμει του 
"Αρθρου 9, παραγρ. 2. 

Ή 'καλούμενη αρχή, τής οποίας το δίκαιον υπόχρεοι αυτούς τού
τους τους διαδίκους ώς προς τήν έξασφάλισιν τής μαρτυρικής απο
δείξεως και ή οποία άφ' εαυτής δεν δύναται να εκτέλεση τήν Πα
ράκλησιν, δύναται, αφού ,έξασφαλίση τήν συγκατάθεσιν τής αιτού
σης αρχής, να διορίση κατάλληλόν τι πρόσωπον π;ρός τούτο. 'Οσάκις 
επιζητεί τήν συγκατάθεσιν ταύτην ή καλούμενη αρχή θα άναφέρη 
κατά προσέγγισιν τά έξοδα άτινα συνεπάγεται ή ιέν λόγω διαδι
κασία. Έάν ή αΐτοΟσα αρχή δώση τήν συγκατάθεσίν της αύτη υπο
χρεούμαι εις άπόδοσιν τών προκυπτόντων .εξόδων άνευ τής τοιαύ
της συγκαταθέσεως ή αιτούσα αρχή δεν θά είναι υπεύθυνη διά τά 
έξοδα; 

(ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II 
ΛΗΨΙΣ ΜΑΡΤΥΡΙΚΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΥΠΌ 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΞΕΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 
ΙΚΑΙ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ 

"Αρθρον 15 
ιΕίς άστυκάς ή ε'μπορικάς υποθέσεις, ό διπλωματικός ή προξενι

κός λειτουργός ενός Συμβαλλομένου Κράτους δύναται, εις τήν έπι
κράτειαν έτερου Συμβαλλομένου Κράτους και εντός τής περιοχής 
ένθα άσκεΐ τά καθήκοντα του, νά λάβη τήν μαρτυρϋκήν άπόδειξιν 
ύπηικόων τοΟ Κράτους το όποιον εκπροσωπεί, άνευ καταναγκασμού" 
και υπέρ διαδικασίας άρξαμένης ενώπιον τών δικαστηρίων τοΟ Κρά
τους τό όποιον εκπροσωπεί. 

Συμβαλλόμενο ν Κράτος δύναται νά δηιλώση δτι μαρτυρική άπό
δειξις ,δύναται νά ληκρθή ύπό διπλωματικού ή προξενικού λειτουρ
γού μόνον ιέάν δοθη σχετιΐκή άδεια κατόπιν αί'τήίσεως γενομένης ύπ' 
αύτου ή διά λογαριασμόν αύτου προς τήν άρμοδίαν αρχήν τήν δρι
σθεΐσαν ύπό του δηλούντος Κράτους. 

"Αρθρον 16 
Διπλωματικός ή προξενικός λειτουργός Συμβαλλομένου Κράτους 

δύναται, είς τήν έπικράτειαν έτερου Συμβαλλομένου Κράτους και 
εντός τής περιοχής ασκήσεως τών /καθηκόντων αύτου, νά λάβη 
ωσαύτως την μαρτυρική ν άπόδειξιν, άνευ εξαναγκασμού, ύπηικόων 
του Κράτους, εις τό όποιον άσκεΐ τά καθήκοντα του ή τρίτου τινός 
Κράτους, υπέρ διαδικασίας άρξαμένης ενώπιον τών δικαστηρίων 
Κράτους τό όποιον εκπροσωπεί, έάν— 

(α) "Η αρμοδία αρχή ή ορισθείσα ύπό του Κράτους είς τό όποιον 
άσκεΐ τά καθήκοντα του έχει δώσει άδειαν είτε γενικώς είτε διά 
τήν συγίκεκριμένην περίπτωισιν, ,καΐ 

(β) οδτος συμμορφουται προς τους δρους τους οποίους ή αρμο
δία αρχή έχει καθορίσει είς τήν άδειαν. 
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Συμβαλλόμενον Κράτος δύναται νά δηΐλώση ότι μαρτυρική άπό
δειξις δύναται νά λαμβάνη,ταυ δυνάμει του παρόντος "Αρθρου άνευ 
της προηγουμένης αδείας αύτοΟ. 

"Αρθρον 17 
Εις όοστικήν ή έμπορίκήν ύπόθΘσιν, πρόισωπόν τι δεόντως προς τού

το διορισθέν ώς έντεταλμένον δύναται, άνευ καταναγίκασμοΟ, νά λάβη 
μαρτυρικήν άπόδειξιν έν τη επικράτεια Συμβαλλομένου Κράτους 
υπέρ διαδικασίας άρξαμένης ενώπιον δικαστηρίων ετέρου Συμβαλ
λομένου Κράτους έάν—■ 

(α) Ή αρμοδία αρχή ή ορισθείσα υπό του ιΚράτους ένθα πρόκει
ται νά ληφθη ή μαρτυρική άπόδειξις έχει δώισει τήν άδειαν αυτής 
είτε γενικώς είτε διά τήν συγκεκριμένην περίπτωσιν, και 

(β) ο5τος συμμορφοΰται προς. τους ορούς τους οποίους ή αρμο
δία αρχή €χει καθορίσει εις τήν άδειαν. 

ι Συμβαλλόμενον Κράτος δύναται νά δηλώιση ότι μαρτυρική άπό
δειξις δύναται νά λαμβάνηται δυνάμει του παρόντος "Αρθρου άνευ 
της προηγουμένης αδείας αύτοΟ. 

"Αρθρον 18 
Συμβαλλόμενον Κράτος δύναται νά δηιλώση δτι ό διπλωματικός 

ή προξενικός λειτουργός ή ό εντεταλμένος, εις δν επετράπη, νά λάβη' 
μαρτυρικήν άπόδειξιν δυνάμει τών "Αρθρων 15, 16 ή 17, δύναται νά 
ζηΐτήίση παρά της ορισθείσης όπό του δηλούντος Κράτους αρμοδίας 
αρχής ,κατάλληλον συνδρομήν προς λήψιν της μαρτυρικής αποδεί
ξεως διά κατοηκχγκασμοΰ. Ή δήλωσις δύναται νά περιέχη τοιούτους 
δρους ώς ήθελε κρίνει ορθόν νά έπιβάλη το δηλουν Κράτος., 

Έάν ή αρχή άνταποκριθή θετικώς ε'ίς τήν αΐτησιν, αυτή θά έφαρ
μόση οιαδήποτε μέτρα κoίταvocγiκασμoυ άτινα είναι κατάλληλα και 
άτινα προβλέπονται ύπό του δικαίου αυτής προς χρήσιν εις έαωτερι
κάς διαδικασίας. 

"Αρθρον 19 
Ή αρμοδία αρχή, εν τη παραχωρήσει της εν "Αρθροις 15, 16 ή 17 

αναφερομένης αδείας ή έν τη αποδοχή της εν "Αρθρω 18 άναφ'ερο
μένης αίτήίσεως, δύναται νά θέση τοιούτους δρους ώς αϋτη θεωρεί 
ορθόν, μείταξύ άλλων, άναφορικώς προς τάν χρόνον και τον τόπον 
λήψεως τής μαρτυρικής αποδείξεως. Παρομοίως αϋτη δύναται νά 
ζητήση δπως τής παρέχηται εϋλογος έκ τών προτέρων είδοποίησις 
περί της ώρας, ημερομηνίας καΐ του τόπου λήψεως τής μαρτυρικής 
αποδείξεως' έν τοιαύτη περιπτώσει εκπρόσωπος της αρχής θά δικαι
ούται νά παρίσταται κατά τήν λήψιν τής μαρτυρικής αποδείξεως. 

"Αρθρον 20 
ιΚατά τήν λήψιν 'μαρτυρικής αποδείξεως δυνάμει οιουδήποτε "Αρ

θρου του παρόντος Κεφαλαίου τά ενδιαφερόμενα πρόσωπα δύνανται 
νομίμως νά εκπροσωπούνται. 

"Αρθρον 21 
Όσάκις διπλωματικός ή προξενικός λειτουργός ή εντεταλμένος 

εξουσιοδοτείται δυνάμει τών "Αρθρων 15, 16 ή 17 διά νά λάβη μαρ
τυρικήν άπόδειξιν— 

(α) Οδτος δύναται νά λάβη παντός είδους μαρτυρικήν άπόδειξιν 
ήτις δέν είναι ασυμβίβαστος προς τό δίκαιον του Κράτους ένθα αϋτη 
λαμβάνεται ή αντίθετος προς οιανδήποτε παραχώρηθεΐσαν άδειαν 
κατ1' έψιαρμογήν τών ανωτέρω "Αρθρων, θά εχη δε έξουσίαν εντός 
τοιούτων δρίων νά έπιβάλλη δρ!κον ή νά δέχεται διαβεβαίωίσιν* 
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ι (β) η κλήσις .προσώπου τιίνός δπως έμφανισθή ή πά,ράσχη μαρτυ
ρίου/ δέον να ,συντάσσηται εις την γλώσσαν του τόπου £νθά λαμβά
νεται ή μαρτυρική άπόδειξις ή να συνοδεύηται ύπό μεταφράσεως εις 
την έ'ν λόγω γλώσσαν, έκτος έ.άν ιό καλούμενος είναι υπήκοος του 
Κράτους ένθα έκικρεμεΐ ή αγωγή ' 

(γ) ή 'κλήσις θά πληροφορη; το πρόσωπον δτι τούτο δύναται νά 
έκπρσσωπηται νομίμως καί, εις παν Κράτος τό όποιον δεν έχει κατα
χωρίσει δήλωσιν δυνάμει του "Αρθρου 18, θά πληροφορή τούτο δτι 
δεν υποχρεούται να έμφανισθή η νά παράσχη μαρτυρίαν' 

(δ) ή μαρτυρι'κή άπόΙδειξις δύναται νά ληφθή καθ' δν τρόπον προ
βλέπεται ύπό του εφαρμοστέου δικαίου τού δικαστηρίου ενώπιον του 
οποίου εκκρεμεί ή αγωγή, νοουμένου δτι ό τρόπος οδτος δέν άπα^ 
γορεύεται ύπό του δικαίου του Κράτους ένθα λαμβάνεται ή μαρτυ
ρική άπόδειξις" 

(Έ.) τό καλούμενον νά παράσχη μαρτυρίαν πρόϊσωπον δύναται νά 
έιχικαλεσθη τά έν "Αρθρω 11 άνοοφερόμενα προνόμια και καθήκοντα 
άρνήίσεως παροχής μαρτυρίας. 

"Αρθρον 22 
Τό γεγονός δτι απέτυχε προσπάθεια λήψεως μαρτυρικής αποδεί

ξεως ικατά τήν εν τω παρόντι Κεφαλαίω έκτιθεμένην διαδικασίαν 
λόγω άρνήισεως προσώπου τινός νά παράσχη μαρτυρίαν, τούτο δεν 
θά έμποδίζη τήν μεταγιενεστέραν ύποβολήν αιτήσεως προς λήψιν της 
μαρτυρικής, αποδείξεως συΐμφώνως προς τό Κεφάλαιον Ι.. 

(ΚΕΦΑΛΑΙΌΝ 11II 
ιΓΈΝΙΐΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙ Σι 
• "Αρθρον 23 

. Συμβάλλαμενον Κράτος δύναται κατά τον χιρόνον τής υπογρα
φής, επικυρώσεως ή προσχωρήσεως νά δη.λώση δτι δεν θά έκτελή 
Παρακλήσεις ιέ'κδιδομένας προς τον σκοπόν εξασφαλίσεως προδικα
στικής γνωστοποιήσεως εγγράφων ως εΐναι γνωιστή είς τάς χώρας 
του Κοινοδικαίου* 

"Αρθρον 24 
ΣυμΦαλλόμενον ιΚράτος δύναται νά όρίση και ετέρας αρχάς επι

προσθέτως της Κεντρικής 'Αρχής καί θά προσδιορίζη τήν έ'κτασιν 
τής: αρμοδιότητος των. Εντούτοις, αί Παρακλήσεις δύνανται εις πά
σας τάς περιπτώσεις νά άποστέλλωνται ε'ις τήν Κεντρικήν 'Αρχήν. 

*Ομοσπσνδια!κά ιΚράτη θά είναι ελεύθερα νά ορίσουν πλείονας τής 
μιας Κέντρικάς 'Αρχάς. 

"Αρθρον 23 
Συΐμβάλλόμενον ,Κράτος έχον πλείονα του ενός νομικά συστήματα 

δύναται νά όρίση τάς αρχάς ενός έ'κ των τοιούτων .συστημάτων, 
αΐτινες θά έχουν άποικϊλειστικήν αρμοδιότητα προς έκτέλεσιν Παρα
κλήσεων κατ' έφαρμογήν τής ·παρούσης Συμβάσεως. 

"Αρθρον 26 
Συμβαλλόμενόν Κράτος, έφ' δσον τούτο απαιτείται, λόγω συν

ταγματικών περιορισμών, δύναται νά ζη|τήση παρά του Κράτους 
προελεύσεως τήν πληρωμήν τελών ,και εξόδων, εν σχέσει προς.' τήν 
έκτέλεσιν Παρακλήσεων, διά τήν επίδοση/ κλήσεων αναγκαίων προς 
έξαναγκασμόν εμφανίσεως προσώπου τινός δια να παράσχη μαρ. 
τυρίαν, των εξόδων παραστάσεως των τοιούτων προσώπων, * καθώς 
και τών εξόδων μεταφράσεως τής μαρτυρίας.. 
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"Οσάκις εν Κράτος ύποβάλη αΐτησιν κατ' έφαρμογήν της ανωτέρω 
παραγράφου, παν έτερον Συμβαλλόμενον Κράτος δύναται νά ζητήση 
παρά του Κράτους τούτου την πληρωμήν παρομοίων τελών και 
εξόδων. 

"Αρθρον 27 
Αϊ διατάξεις της παρούσης Συμβάσεως δεν κωλύουν Συμβαλλό

μενων τι Κράτος από του — 
(α) Νά δήλωση δ'τι Παρακλήσεις δύνανται νά διαβιβάζωνται προς 

τάς δΐ'καστικάς αυτού αρχάς διά* μέσων έτερων η των εν τω "Αρθρω 
2 προβλεπομένων* 

(Β) νά έπιτρέψη δι' εσωτερικού δικαίου ή πρακτυκής, απως οιαδή
ποτεπραξις προβλεπομένη εν τη παρούση Συμβάσει έκτελεσθή 
ύπό όλιγώτερον περιοριστικούς δρους' 

(γ) νά έπιτρέψη δι* εσωτερικού δικαίου ή πρακτικής, μεθόδους 
λήψεως μαρτυρικής αποδείξεως ετέρας ή τάς προβλεπομένας εν τη 
παρούση Συμβάσει. 

"Αρθρον 28 
Ή παρουισα Σύμβασις δεν θά κωλύη συμφωνίαν μεταξύ οιωνδή

ποτε δύο ή πλειόνων Συμβαλλομένων Κρατών θίγουίσαν — 
(α) Τάς διατάξεις του "Αρθρου 2 άναφορικώς προς τάς' μεθόδους 

διαβιβάσεως Παρακλήσεως' 
(β) τάς διατάξεις του "Αρθρου 4 άναφορικώς προς τάς γλώσσας 

αΐτινες δύνανται νά χρησιμοποιηθούν 
ι (γ) τάς διατάξεις του "Αρθρου 8 άναφορυκώς προς την παρουσίαν 

δικαστικού προσωπικού κοίτα την έκτέλεσιν Παρακλήίσεων' 
Ι (δ) τάς διατάξεις τοΰ "Αρθρου 11 άναφορικώς π;ρός τά προνόμια 

και καθήκοντα τών μαρτύρων δ'πως αρνηθούν νά παράσχουν μαρ
τυρίαν" 

(ε) τάς διατάξεις τοΰ "Αρθρου 13 άναφορικώς προς τάς μεθόδους 
επιστροφής τών έίκτελεσθεισών Παρακλήσεων προς την αιτούσαν 
αρχήν 

(ιστ) τάς διατάξεις ,του "Αρθρου 14 άναφορικώς προς τά τέλη καΐ 
τά έξοδα' 

(ζ) τάς διατάξεις τού Κεφαλαίου II. 
"Αρθρον 29 

Μεταξύ τών Μερών της παρούσης Συμβάσεως ατινα εΐναι ωσαύ
τως Μέρη της μιας ή αμφοτέρων τών Συμβάσεων περί Πολιτικής 
Διίκονομίας, ύπογραφεισών εν Χάγη την 17ην 'Ιουλίου, 1905 και την 
1ην Μαρτίου, 1954, ή παρουισα Σύμβασις θά άντικαταστή'ση τά "Αρ
θρα 8Π6 τών προγενεστέρων Συμβάσεων. 

"Αρθρον 30 
•Ή παρούσα Σ ύμβασις δεν επηρεάζει την έφαρμογήν του "Αρθρου 

23 της Συμβάσεως τοΰ 1905, ή του "Αρθρου 24 της Συμβάσεως του 
1954. , 

"Αρθρον 31 · * 
Συμπληρωματικά! Συιμφωνίαι μεταξύ Μερών τών Συμβάσεων τοΰ 

1905 καΐ 1954 θά θεωρώνται ως εξ ίσου εφαρμόσιμοι ε'ις την παροΰ
σαν Σύμβασιν εκτός εάν τά Μέρη συνεφώνησαν άλλως. 

"Αρθρον 32 
"Ανευ επηρεασμού τών διατάξεων τών "Αρθρων 29 και 31, ή πα

ροΟσα Σύμβασίς δεν θίγει συμβάσεις περιέχουσας διατάξεις περί 
θεμάτων .καλυπτομένων ύπό της παρούσης Συμβάσεως κ α! εϊς τάς 
όποιας τά Συμβαλλόΐμενα Κράτη είναι ή θά καταστούν Μέρη. 



Ν. 67/82 822 

"Αρθρον 33 
"Εν Κρά!τος δύναται, κατά τον χρόνον της υπογραφής, έπικυρώ

σεως ή προσχωρήσεως, νά άποίκλεΟση εξ ό'λοκλήρου ή μερικώς τήν 
έφαρμογήν των διατάξεων τής παραγράφου 2 του "Αρθρου 4 καΐ 
του Κεφαλαίου II. Ουδεμία έτέιρα έπιφύλαξις θά έπιτρέπηίται. 

"Εικαστον Συμβαλλόμενο ν Κράτος δύναται οποτεδήποτε νά άνα
καλέση έπιφύλαξιν τήν οποίαν διετύπωσεν ή έπιφύλαξις θά παύση 
νά έχη ίσχύν τήν έξηκοστήν ήμέραν* από τής γνωστοποιήσεως τής 
ανακλήσεως. 

Όσάκις Κράνος τι διετύπωσεν έπιφύλαξιν, πάν έτερον Κράτος 
έπηρεάζόίμενον έξ αυτής δύναται νά έιφαρίμόζη τον αυτόν κανόνα 
έναντι του διατυπώσαντος τήν έπιφύλαξιν Κράτους. 

"Αρθρον 34 
"Εν Κράτος δύναται οποτεδήποτε νά άνακαλέση ή τροποποιήίστ] 

δήλωσΧν τίνα. 
"Αρθρον 35 

ίΣυμβαλλόμενον Κράτος οφείλει, κατά τον χρόνον τής Καταθέ
σεως του οικείου αύτοΟ έγγραφου έπιίκυιρώσεως ή προσχωρήσεως ή 
ε'ις μεταγιενείοτέραν ή'με,ροιμηνίαν, νά πληροφόρηση τό Ύπουργεΐον 
Εξωτερικών τής Όλλανίδίας περί του ό,ρισμοΰ τών αρχών κατ' έφαρ
μογήν τών "Αρθρων 2, 8, 24 και 25. 

'Συμβαλλόμενο ν Κράτος οφείλει ωσαύτως νά πληροφορή/ση τό 
Ύπουργεΐον, όσάκις είναι σκόπι'μον, περί τών κάτωθι: — 

(α) Του όρισμοϋ τών αρχών εις τάς άποίας δέον νά δοθή είδο
ποίησις, τών οποίων ή άδεια δυνατόν νά άπαιτήται, και τών οποίων 
ή συνδρομή δύναται νά ζητήθή κατά τήν λήψιν μαρτυρικής αποδεί
ξεως υπό διπλωματικών και προξενικών λειτουργών, κατ' έφαρμο
γήν τών, "Αρθρων 15, 16 και 18 αντιστοίχως" 

(β) του ορισμού τών αρχών τών οποίων ή άδεια δυνατόν νά άπαι
τήται κατά τήν λήψιν μαρτυρικής αποδείξεως υπό εντεταλμένων 
κατ* έφαρμογήν του "Αρθ,ρου 17 ώς και τών αρμοδίων αΐτινες δύναν
ται νά χορηγήσουν τήν έν "Αρθρω 18 προβλεπομένην συνδρομήν" 

(γ) τών δηλώσεων κατ' έφαρμογήν τών "Αρθρων 4, 8, 11, 15, 16, 
17, 18, 23 και 27· 

(δ) οιασδήποτε άνακλήίσεως ή τροποποιήσεως τών ανωτέρω ορι
σμών και δηλώσεων" 

(ε) τής ανακλήσεως οιασδήποτε επιφυλάξεως.. 
"Αρθρον 36 

ΟίαιδήΗτοτε δυσχέρειαι ήθελον προκύψει μεταξύ τών Συμβαλλο
μένων Κρατών εν σχέσει προς τήν λειτουργίαν τής παρούσης Συμ
βάσεως θά διευθετούνται ,μέισω τής διπλωματικής όδοΟ. . 

"Αρθρον 37 . * 
Ή παρούσα Σύμβασις θά είναι ανοικτή προς ύιπογραφήν ύπό τών 

Κρατών άτινα άντεπροσωπεύθηισαν κατά τήν Ένδεκάτην Σ ύνοδον 
τής Διασκέψεως τής Χάγης επί του 'Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου. 

Αυτή. δέον νά έπι'κυρωθή και τά έγγραφα επικυρώσεως δέον νά 
κατατεθούν παρά τώ Ύπουργείω 'Εξωτερικών τής 'Ολλανδίας. 

"Αρθρον 38 
Ή παρούσα Σύμβασις θά τεθή έν Ισχύι τήν έξηκοστήν ήμέραν άπό 

τής καταθέσεως του τρίτου έγγραφου επικυρώσεως δπερ αναφέρε
ται είς τήν δευτέράν παράγραφον του "Αρθρου 37. 
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Ή Σύμβασις θά τεθη εν ίσχύι ως προς εν &καστον υπόγραψαν 
Κράτος, όπερ μεταγενεστέρως έπικυροΐταύτην, την έξηκοστήν ήιμέ
ραν οίττό της καταθέσεως του οικείου αύτοΰ έγγραφου επικυρώσεως. 

"Αρθρον 39 
Πάν Κράτος μη άντιπροσωπευθέν κατά την 'Ενδεκάτην Σύνοδον της 

Διασκέψεως της Χάγης επί του 'Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου, όπερ 
είναι Μέλος της Διασκέψεως ταύτης ή των Ηνωμένων Εθνών ή ειδι
κευμένης τινός οργανώσεως αυτών, ή Μέρος τοΰ Καταστατικού του 
Διεθνούς Δικαστηρίου Δικαιοσύνης, δύναται να. προσχώρηση εις την 
παρουσαν Σ ύμβασιν μετά την εναρξιν Ισχύος αυτής συμφώνώς προς 
την πρώτην παράγραφον τοΰ "Αρθρου 38. 

Το έ'γγραφον προσχωρήσεως δέον νά κατατεθή παρά τω Ύπουρ
γείω Εξωτερικών της 'Ολλανδίας. . . . ' , .· ; 

Ή Σύμβασις θά τεθη έν ισχύ ι δ ιά το προσχωρούν Κράτος τήν έξη 
κοστήν ήμέραν από της καταθέσεως του οικείου αύτου εγγράφου 
προσχωρήσεως.. 

Ή προσχώρησις θά εχη αποτέλεσμα μόνον δσον άφορος :είς τάς 
σχέσεις . μεταξύ τοΰ προσχωροΰντος Κράτους και εκείνων εκ "τών 
Συμβαλλομένων Κρατών άτινα θά έχουν δηλώσει την αποδοχή ν των : 
ως προς την προσχώρησιν. Ή τοιαύτη δήλωσις δέον νά κατατεθη 
παρά τω Ύπουργείω Εξωτερικών της 'Ολλανδίας' το Ύπουργειόν 
τοΰτο θά άποστείλη, μέσω διπλωματικής όδόΰ, πιστοποιημένο ν αντί, 
γραφον. είς εν εκαστον των Συμβαλλομένων Κρατών. ..-. 

Ή Σύμβάσις θά τεθη εν ίσχύι δσόν άφορα εϊς τάς σχέσεις μεταξύ 
τοΰ προσχωροΰντος Κράτους και τοΰ Κράτους όπερ έχει δηλώσει την 
άποδοχήν του ως προς την προσχώρησιν, τήν έξηκοστήν ήμέραν άίτό 
της καταθέσεως της δηλώσεως αποδοχής. . ~ " . .. "'" ;■·'.'. " Λ 
• "·"" '/"'■'_ "Αρθρον 40 ■· ' ··"" ' ■·_: 

Πάν Κράτος δύναται, κατά τον χρόνον τής υπογραφής, επικυρώ
σεως ή προσχωρήσεως, νά δηλώση ότι ή παροΰσα Σύμβασις θά έπε
κταθή είς πάσας τάς έδαφικάς επικρατείας διά τάς διεθνείς σχέσεις 
τών όποιων τοΰτο είναι ύπεύθυνον, ή είς μίαν ή πλείονας εξ αυτών. 
Ή τοιαύτη δήλωσις θά λαμβάνη ίσχύν κατά τήν ήμερομηνίαν ενάρ
ξεως ισχύος τής Συμβάσεως διά το ένδιαφερόμεναν Κράτος. 

Καθ' οιονδήποτε μεταγενέστερον χρόνον, αί τοιαΰται επεκτάσεις 
θά γνωστοποιώνται είς το Ύπουργειόν Εξωτερικών τής 'Ολλανδίας. 

Ή Σύμβασις θά τίθεται έν ίσχύι διά τάς έδαφικάς επικρατείας τάς 
μνημονευομένας είς τοιαύτη ν έπέκτασιν, τήν έξη κοστήν ήμέραν άπό 
τής γνωστοποιήσεως τής αναφερομένης εις τήν προηγουμένην παράτ 
γραφον. 

"Αρθρον 41 
Ή παροΰσα Σύμβασις θά παραμείνη έν ίσχύι επί πέντε ετη άπό 

τής ημερομηνίας ενάρξεως ισχύος αυτής συμφώνως προς τήν πρώτην 
παράγραφαν τοΰ "Αρθρου 38, ετι και διά τά Κράτη εκείνα όττινα 
έχουν επικυρώσει ή προσχωρήσει εις τοιαύτην μεταγενεστέρως. 

Μή ύπαρχούσης οιασδήποτε καταγγελίας, αϋτη θά άνανεοΰται σιω
πηρώς άνά έκάστην πενταετίαν. 

Πάσα καταγγελία θά γνωστοποιήται είς το Ύπουργειόν Εξωτερι
κών τής 'Ολλανδίας τουλάχιστον εξ μήνας προ τής λήξεως τής πεν
ταετούς περιόδου. 

Αϋτη δύναται νά περιορισθή είς ώρισμένας εκ τών εδαφικών επι
κρατειών είς τάς όποιας εφαρμόζεται ή Σύμβασις. 
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Ή.καταγγελ ία θά εχη αποτέλεσμα μόνον δσον άφορα εις το Κράτος 
δπερ έγνωατοποίησε'ταύτην. Ή Σύμβασις θά παραμείνη εν ισχύ ι δ ιά 
•roc λοιπά .Συμβαλλόμενα Κράτη. 

"Αρθρον 42

Τό Ύπουργεΐον Εξωτερικών της 'Ολλανδίας θά γνωστοποιή εις 
t a εν "Αρθρω 37 αναφερόμενα Κράτη, ώς καΐ εις τά. Κράτη ατινα 
έχουν προσχωρήσει συμφώνως προς τό "Αρθρον 39, τά κάτωθι: 

(α) τάς έν "Αρθρω 37 άναφερομένας ύπογραφάς και επικυρώσεις' 
(β) την ήμερομηνίαν καθ' ην ή παρούσα Σύμβασις τίθεται έν ίσχύι 

συμφώνως προς την πρώτην παράγραφον του "Αρθρου 38* 
(γ) τάς έν "Αρθρω 39 άναφερομένας προσχωρήσεις και τάς ημερο

μηνίας καθ' ας αδται λαμβάνουν ίσχύν* 
(δ) τάς έν "Αρθρω 40 άναφερομένας επεκτάσεις και τάς ημερομη

νίας καθ' ας αδται λαμβάνουν Ίσχύν . 
(ε) τους διορισμούς, τάς επιφυλάξεις και τάς δηλώσεις τάς άναφε

ρομένας εις την τρίτην παράγραφον του "Αρθρου 33 και εις τό 
"Αρθρον 35' 

(στ) τάς καταγγελίας τάς άναφερομένας είς την τρίτην παράγρα
φον του "Αρθρου 41. 

Ε Ι Σ ΜΑΡΤΥΡΙΑΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ οι υπογεγραμμένοι, δεόντως 
προς τούτο εξουσιοδοτημένοι, έχουν υπογράψει την παρουσαν Σύμ
βασιν. 

ΕΓΕΝΕΤΟ έν Χάγη την 18ην Μαρτίου, 1970, εις την Άγγλ ι κήν και 
Γαλλικήν γλώσσαν, αμφοτέρων των κειμένων τούτων όντων έξ ίσου 
αυθεντικών, εϊς εν κα ι μόνον άντίγραφον δπερ θά κατατεθη είς τά 
άρχεΐα της Κυβερνήσεως της 'Ολλανδίας, και του όποιου πιστοποιη
μένα αντίγραφα θά αποσταλούν, μέσω διπλωματικής όδου, είς £ν εκα
στον των Κρατών ατινα άντεπροσωπεύθησαν κατά την Ένδεκάτην 
Σύνοδον της Διασκέψεως της Χάγης έπί του ' Ιδιωτικού Διεθνούς 
Δικαίου. 


