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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Οπ 'Αρ. 1816 της 12ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1982 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί της Συμβάσεως της Χάγης περί της 'Αναγνωρίσεως Διαζυγίων 
και Νομίμων Χωρισμών (Κυρωτικός) Νόμος τοϋ 1982 εκδίδεται δια δημο

σιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμ-

φώνως τω άρβρω 52 τοΰ Συντάγματος. 

'Αριθμός 63 τοΰ 1982 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΙΝ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΕΩΣ ΔΙΑΖΥΓΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΩΝ ΧΩΡΙΣΜΩΝ 

Ή Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως: 
1. Ό παιρών Νό'μος θά άναφέρηται ώς ό περί της Συμβάσεως Συνοπτικός 

της Χάγης περί της 'Αναγνωρίσεως Διαζυγίων και Νομίμων Χωρι- τ[τλ°ς· 
σμών (Κυρωτικός) Νόμος του 1982. 

2. Έ ν τω παρόντι Νάμω— Ερμηνεία. 
«'Σώμβασις» σηΐμαίνει την Σύμβασιν της Χάγης περί της 'Ανα

γνωρίσεως Διαζυγίων και Νομίμων Χωρισμών την γενοιμένην 
την Ιην 'Ιουνίου, 1970, της οποίας τό κείμενο ν και ή έπ' αυτής 
έπιφυλαξις της Δημοκρατίας εκτίθεται εις τό Μέρος Ι τοΰ πίναξ. 
Πίνάκος εις τήν αγγλική ν και έν μεταφ,ράσει εις τήν έλληνικήν Μέρος ι 
εις τό Μέρος II του Πίνακος: Μέρος 11.. 

(Νοείται ότι έν περιπτώσει αντιθέσεως μεταξύ των δύο κειμέ
νων υπερισχύει τό εις τό Μέρος Ι τοΰ Πίνοοκος έκτιθέΐμενον 
ικεί'μενον. 

3. Ή Σύμβασις εις τήν οποίαν ή Δηιμοκρατία απεφάσισε να κύρωσις 
προσχώρηση δυνάμει της 'Αποφάσεως τοΰ Υπουργικού Συιμβου Συμβάσεως 
λίου υπ' άρ. 21.796 και ήμερομηνίαν 27ην Μαΐου, 1982, δια τοΰ πα και'Επι
ρόντος Νόμου κυροΰται υπό τήν αΐρεσιν της επιφυλάξεως της έμφαι φα ^ω ν ' 
νομένης εις τον Πίνακα. 
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ΠΙΝΑΞ 
("Αρθρον 2)> 
ΜΕΡΟΣ Ι 

CONVENTION ON THE RECOGNITION OF DIVORCES 
AND LEGAL SEPARATIONS 

(Concluded June 1st, 1970) 
The States signatory to the present Convention, 
Desiring to facilitate the recognition of divorces and legal separations 

obtained in their respective territories, 
Have resolved to conclude a Convention to this effect, and have 

agreed on 'the following provisions.: 
• , . . Article 1 

The present Convention shall apply to the recognition in one Con
» ., tracting" State of divorces and legal separations obtained in another 

Contracting State which follow judicial or other proceedings officially 
recognized in that State and which are legally effective there. 

The Convention does not apply to findings of fault or to ancillary 
orders pronounced on the making of a decree of divorce or legal 

r~r: =: ^separfa'tion in particular, it does not apply to orders relating to pecu
niary obligations or to the custody of children. 

:·.·■" ·'. ' ■.■:.:;.> · Article 2 
■:■■<·■■' Such divorces and legal separations shall be recognized in all other 

Contracting States, subject to the remaining terms of this Convention, 
if, at the date of the institution of the proceedings in the State of the 
divorce or legal separation (hereinafter called " the State of origin ")— 

(1) The respondent had his habitual residence there; or 
(2) the petitioner had his habitual residence there and one of the 

following further conditions was fulfilled— 
(a) Such habitual residence had continued for not less than one 

year immediately prior to the institution of proceedings ; 
(b) the spouses last habitually resided there together; or 

(3) both spouses were nationals of that State; or 
(4) the petitioner was a national of that State and one of the follow

ing further conditions was fulfilled— 
. . (a) The petitioner had his habitual residence there; or 

(b) he had habitually resided there for a continuous period of 
one year falling, at least in part, within the two years preceding 
the institution of the proceedings; or 

(5) the petitioner for divorce was a national of that State and both 
the following further conditions were fulfilled— 

(a) The petitioner was present in that State at the date of insti
• tution of the proceedings; and 

(b) the spouses last habitually resided together in a State whose 
law, at the date 'Of institution of the proceedings, did not 
provide for divorce. 

: ; Article 3 
Where the State of origin uses the concept of domicile as a test 

of jurisdiction in matters of divorce or legal separation, the expression 
" habitual residence " in Article 2 shall be deemed to include domicile 
as the term is used in that State. 

Nevertheless, the preceding paragraph shall not apply to the domi
cile of dependence of a wife. 
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Article 4 
Where there has been a crosspetition, a divorce or legal separation 

following upon the petition or crosspetition shall be recognized if 
either falls within the terms of Articles 2 or 3. 

Article 5 
Where a legal separation complying with the terms of this Conven

tion has been converted into a divorce in the State of origin, the 
recognition of the divorce shall not be recused for the reason that 
the conditions stated in Articles 2 or 3 were no longer fulfilled at 
the time of the institution of the divorce proceedings. 

Article 6 
Where the responded has appeared in the proceedings, the authori

ties of the State in which recognition of a divorce or legal separation 
is sought shall be bound by the findings of fact on which jurisdiction 
was assumed. 

The recognition of a divorce or legal separation shall not be refused— 
(a) Because the internal law of the State in which such recogni

tion is sought would not allow divorce or, as the case may 
be, legal separation upon the same facts, or, 

(lb) because a law was applied other than that applicable under 
the rules of private international law of that State. 

Without prejudice to such review as may be necessary for the appli
cation of other provisions of this Convention, the authorities of the 
State in which recognition of a divorce or legal separation is sought 
shall not examine the merits of the decision. 

Article 7 
ο 

Contracting States may refuse to recognize a divorce when, ait the 
time it was obtained, both the parties were nationals of States which 
did not provide for divorce and of no other State. 

Article 8 
If, in the light of all the circumstances, adequate steps were not 

taken to give notice of the proceedings for a divorce or legal sepa
ration to the respondent, or if he was not afforded a sufficient oppor
tunity to present his case, the divorce or legal separation may be 
refused reCongition. 

Article 9 
Contracting States may refuse to recognize a divorce or legal sepa

ration if it is incompatible with a previous decision determining the 
matrimonial status of the spouses and that decision either was rendered 
in the State in which recognition is sought, or is recognized, or fulfils 
the conditions required for recognition, in that State. 

Article 10 
Contracting States may refuse to recognize a divorce or legal sepa

ration if such recOgnition is manifestly incompatible with their public 
policy (" ordre public "). 

Article Π 
A State Which is obliged to recognize a divorce under this Con

vention may not preclude either spouse from remarrying on the ground 
that the law of another State does not recognize that divorce. 
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Article 12 
: Proceedings for divorce or legal separation in any Contracting State 
nray.be suspended when proceedings relating to the matrimonial status 
of either party to the marriage are pending in another Contracting 
State. 

Article 13 
In the application of this Convention to divorces or legal separations 

obtained or sought to be recognized in Contracting States having, in 
matters of divorce or legal separation, two or more legal systems ap
plying in different territorial units— 

(1) Any reference to the law of the State of origin shall be construed 
as referring to the law of the territory in which the divorce or sepa
ration was obtained ; 

(2) any reference to the law of the State in Which recognition is 
sought shall be construed as referring to the law of the forum ; and 

(3) any reference to domicile or residence in the State of origin shall 
be construed as referring to domicile or residence in the territory in 
which the divorce or separation was obtained. 

Article 14 
For the purposes of Articles 2 and 3, where the State of origin has 

in matters of divorce or legal separation two or more legal systems 
applying in different territorial units— 

(1) Article 2, subparagraph (3), shall apply Where both spouses were 
nationals of the State of Which the territorial unit Where the divorce 
or legal separation was obtained forms a part, and that regardless of 
the habitual residence of the spouses ; 

(2) Article 2, subparagraphs (4) and (5), shall apply where the 
petitioner was a national of the State of <Which the territorial unit 
where the divorce or legal separation was obtained forms a part. 

Article 15 
In relation to a Contracting State having, in matters of divorce or 

legal separation, two or more legal systems applicable to diifferent cate
gories of persons, any reference to the law of that State shall be con
strued as referring to the legal system specified by the law of that 
State. 

Article 16 
When, for the purposes of this Convention, it is necessary.to refer 

to'the law of a State, Whether or not it is a Contracting State, other 
than the State of origin or the State in which recognition is sought, 
and having in matters of divorce or legal separation two or more legal 
systems Of territorial or personal application, reference shall be made 
to the system specified by the law of that State. 

Article 17 
This Convention shall not prevent the application in a Contracting 

State of rules of law more favourable to 'the recognition of foreign 
divorces and legal separations. 

Article 18 
This Convention shall not affect the operation of other conventions 

to which one or several Contracting States are or may in the future 
become Parties and Which contain provisions relating to the subject
matter of this Convention. 

http://nray.be


769 Ν. 63/82 

Contracting States, however, should refrain from concluding other 
conventions on the same matter incompatible with the terms of this 
Convention, unless for special reasons based on regional or other ties ; 
and, notwithstanding the terms of such conventions, they undertake to 
recognize in accordance with this Convention divorces and legal sepa
rations granted in Contracting States which are not Parties to such 
other .conventions. 

Article 19 
Contracting States may, not later than the time of ratification or 

accession, reserve the right— 
O) To refuse to recognize a divorce Or legal separation between 

two spouses who, at the time of the divorce or legal separation, were 
nationals of the State in Which recognition is sought, and of no other 
State, and a law other than that indicated by the rules of private 
international law of the State of recognition was applied, unless the 
result reached is the same as that which would have been reached by 
applying the law indicated by those rules ; 

(2) to refuse to recognize a divorce when, at the time it was obtained, 
both parities habitually resided in States which did not provide for 
divorce. A State Which utilizes the reservation stated in this paragraph 
may not refuse recognition by the application of Article 7. 

Article 20 
Contracting States whose law does not provide for divorce may, 

not later than the time of ratification or accession, reserve, the. right 
not to recognize a divorce if, at the date it was obtained, one of.the 
spouses was a national of a State whose law did not provide for 
divorce. 

This reservation shall have effect only so long as the law of the 
State utilizing it does not provide for divorce. 

Article 21 
Contracting States Whose law does not provide for legal separation 

may, not later than the time of ratification or accession, reserve the 
right to refuse to recognize a legal separation when, at the time it was 
obtained, one of the spouses was a national of a Contracting State 
Whose law did not provide for legal separation. 

Article 22 
Contracting States may, from time to time, declare that certain cate

gories of persons having their nationality need not be considered "their 
nationals for the purposes of this Convention. 

Article 23 
If a Contracting State has more than one legal system in matters 

of divorce or legal separation, it may, at the time of signature, ratifi
cation or accession, declare that this Convention shall extend to all 
its legal systems or only to one or more of them, and may modify 
its declaration by submitting another declaration at any time thereafter. 

These declarations shall be notified to the Ministry of Foreign Affairs 
of the Netherlands, and shall state expressly the legal systems to which 
the Convention applies. 

Contracting States may decline to recognize a divorce or legal sepa
ration if, at the date on which recognition is sought, the Convention 
is not applicable to the legal system under which the divorce or legal 
separation was obtained. 
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Article 24 
This Convention applies regardless of the date on' which the divorce 

or legal separation was obtained. 
Nevertheless a Contracting State may, not later than the time of rati

fication or accession, reserve the right not to apply this Convention 
to a divorce or to a legal separation obtained before the date on which, 
in relation to that State, the Convention comes into force. 

Article 25 
Any State may, not later than the moment of its ratification or 

accession, make one or more of the reservations mentioned in Articles 
19, 20, 21 and 24 of the present Convention. No other reservation shall 
be permitted. 

Each Contracting State may also, when notifying an extension of the 
Convention in accordance with Article 29, make one or more of the 
said reservations, with its effect limited to all or some of the territories 
mentioned in the extension. 

Each Contracting State may at any time withdraw a reservation it has 
made. Such a withdrawal shall be notified to the Ministry of Foreign 
Affairs of the Netherlands. 

Such a reservation shall cease to have effect on the sixtieth day after 
the notification referred to in the preceding paragraph. 

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

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

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

Article 27 
The present Convention shall enter into force on the sixtieth day 

after the deposit of the third instrument of ratification referred to in 
the second paragra'ph 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 ratification. 

Article 28 
Any State not represented at the Eleventh Session of the Hague 

Conference on Private International Law which is a Member of this 
Conference or of the United Nations or of a specialized 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 27. 

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 between 
the acceding State and such Contracting States as will have declared 
their acceptance of the accession. Such a 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. 
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The Convention will enter into force as between the acceding State 
and the State that has declared its acceptance of the accession on the 
sixtieth day after the deposit of the declaration of acceptance. 

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 extension will have effect only as regards the relations with such 
Contracting States as will have declared their acceptance of the 
extensions. Such a 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 extension will take effect in each case sixty days after the deposit 
of the declaration of acceptance. 

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 sub
sequently. 

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 Convention 
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  c, 
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 denunciations referred to in Article 30; 
(f) the reservations and withdrawals referred to in Articles 19, 20, 

21, 24 and 25; 
(g) the declarations referred to in Articles 22, 23, 28 and 29. 

In witness whereof the undersigned, being duly authorized thereto, 
have signed the present Convention. 
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Done at the Hague, on the first day of June, 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 Government of the 
Netherlands, and of which a certified copy shall be sent, through the 
diplomatic channel to each of the States represented at the Eleventh 
Session of the Hague Conference on Private international Law. 
Reservation by the Republic of Cyprus: 

The Republic of Cyprus reserves the right, under para. (1) of Art. 19, 
to refuse to recognise a divorce or legal separation between two spouses 
who, at the time of the divorce or legal separation, were both citizens 
of the Republic of Cyprus and of no other State and a law other than 
that indicated by the rules of private international law obtaining in 
Cyprus was applied, unless the result reached is the same as that which 
would have been reached by applying the law indicated by those rules. 

ΜΕΡΟΣ II 
ΣΥΜΒΑΣ1Σ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΝ 

ΔΙΑΖΥΓΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΩΝ ΧΩΡΙΣΜΩΝ 
Τα υπογράφοντα την παρουσαν Σύμβασιν Κράτη, 
Επιθυμούντα την διευκόλυνσιν της αναγνωρίσεως διαζυγίων και 

νομίμων χωρισμών έπιτευχθέντων είς τάς αντιστοίχους αυτών επι
κρατείας, 

'Απεφάσισαν να συνομολογήσουν προς τούτο Σύμβασιν και συνε: 
φώνησαν έπί τών ακολούθων διατάξεων: 

"Αρθρον 1 
Ή παρούσα Σύμβασις θα έφαρμόζηται επί της αναγνωρίσεως 

εις εν Συμβαλλόμενον Κράτος διαζυγίων και νομίμων χωρισμών 
έπιτευχθέντων εις έτερον Συμβαλλόμενον Κράτος, τα όποια διαζύ
γ ια και νόμιμοι χωρισμοί ήσαν το αποτέλεσμα δικαστικών ή έτερων 
διαδικασιών επισήμως ανεγνωρισμένων εις το Κράτος τούτο και τά 
όποια είναι νομικώς έγκυρα έκεΐ. 

Ή Σύμβασις δεν εφαρμόζεται εις διαπιστώσεις ύπαιτιότητος ή 
είς παρεπόμενα διατάγματα απαγγελλόμενα κατά τήν εκδοσιν απο
φάσεως διαζυγίου ή νομίμου χωρισμού' είδικώτερον, αυτή δεν εφαρ
μόζεται είς διατάγματα άφορώντα εις χρηματικάς υποχρεώσεις ή 
τήν κηδεμονίαν τών τέκνων. 

"Αρθρον 2 
Τά διαζύγια ταύτα και οί νόμιμοι χωρισμοί θά αναγνωρίζονται 

είς δλα τά λοιπά Συμβαλλόμενα Κράτη, υπό την έπιφύλαξιν τών 
υπολοίπων δρων της παρούσης Συμβάσεως, εάν κατά τήν ήμερο
μηνίαν κινήσεως της διαδικασίας είς το Κράτος του διαζυγίου ή του 
νομίμου χωρισμού (εφεξής καλουμένου «τό Κράτος προελεύσεως») — 

(1) Ό καθ' οδ ή αίτησις εΐχε τήν συνήθη διαμονήν αυτού έκεΐ" ή 
(2) ό άίτητής εΐχε τήν συνήθη διαμονήν αύτοο έκεΐ και ύφί

στατο μία έκ τών κάτωθι περαιτέρω προϋποθέσεων: 
(α) Ή τοιαύτη συνήθης διαμονή ύφίστατο συνεχώς επί εν 

τουλάχιστον έτος αμέσως προ της κινήσεως της διαδι
κασίας1 

(β) οί σύζυγοι συνήθως διέμεναν όμοΰ έκεΐ εσχάτως" ή 
(3) αμφότεροι οί σύζυγοι ήσαν υπήκοοι του έν λόγω Κράτους' ή 
(4) ό αϊτητής ήτο υπήκοος του έν λόγω Κράτους και ύφίστατο 

μία έκ τών κάτωθι περαιτέρω προϋποθέσεων— 



773 Ν. 63/82 

(α) Ό αίτητής είχε την συνήθη διαμονήν αύτου εκεί' ή 
(β) οδτος συνήθως διέμενεν έ>κεΐ επί συνεχή περίοδον ενός 

έτους διανυθεΐσαν, τουλάχιστον μερικώς, εντός των δύο 
ετών άτινα προηγήθησαν της κινήσεως της διαδικα
σίας' ή 

(5) ό α'ιτητής διαζυγίου ήτο υπήκοος του εν λόγω Κράτους και 
ύφίσταντο άμφότεραι αϊ κάτωθι περαιτέρω προϋποθέσεις— 
(α) Ό αίτητής εύρίσκετο εις το εν λόγω Κράτος κατά την 

ήμερομη.νίαν κινήσεως της διαδικασίας, και 
(β) οι σύζυγοι συνήθως διέμεναν όμοα εις Κράτος τοϋ 

όποιου το δίκαιον, κατά τήν ήμερομηνίαν κινήσεως της 
■διαδικασίας, δεν προέβλεπε τον θεσμόν του διαζυγίου. 

"Αρθρον 3 
Όσάκις το Κράτος προελεύσεως χρησιμοποιεί τήν εννοιαν της 

μονίμου κατοικίας ως κριτήριον δικαιοδοσίας εις υποθέσεις διαζυ
γίου ή νομίμου χωρισμού1, ή φράσις «συνήθης διαμονή» εις το "Αρ
θρον 2 θά θεωρήται δτι περιλαμβάνει τήν μόνιμον κατοικίαν ως ό 
δρος οδτος χρησιμοποιείται εις το Κράτος τούτο. 

Παραταυτα, ή προηγουμένη παράγραφος δεν θά έφαρμόζηται εϊς 
τήν έξηρτημένην μόνιμον κατοικίαν της συζύγου. 

"Αρθρον 4 
Όσάκις εγείρεται άνταίτησις, το κατόπιν της αιτήσεως ή άνται

τήσεως ακολουθούν διαζύγιον ή νόμιμος χωρισμός θά άναγνωρί
ζηται εάν έκατέρα τούτων έμπίπτη εντός τών δρων τών "Αρθρων 
2 ή 3. 

"Αρθρον 5 
Όσάκις νόμιμος χωρισμός πληρών τους δρους της παρούσης Συμ

βάσεως εχεί μετατραπή είς διαζύγιον ε'ις το Κράτος προελεύσεως, 
ή άναγνώρισις του διαζυγίου δεν θά αποκρούεται διά τον λόγον 
δτι αί εις τά "Αρθρα 2 ή 3 άναφερόμεναι προϋποθέσεις δεν πληρούν
ται πλέον κατά τήν στιγμήν της κινήσεως της διαδικασίας τοΟ δια
ζυγίου. 

"Αρθρον 6 
Όσάκις ό καθ' οδ ή αίτησις έχει έμφανισθή είς τήν διαδικασίαν, 

αί άρχαί του Κράτους είς το όποιον επιδιώκεται ή άναγνώρισις δια
ζυγίου ή νομίμου χωρισμού θά δεσμεύωνται από τάς διαπιστώσεις 
γεγονότων επί τών όποιων έβασίσθη ή δικαιοδοσία. 

Ή άναγνώρισις διαζυγίου ή νομίμου χωρισμού δεν θά αποκρού
εται— 

(α) Διά τον λόγον δτι το έσωτερικόν δίκαιον του Κράτους είς 
το όποιον επιδιώκεται ή τοιαύτη άναγνώρισις δεν θά επέ
τρεπε το διαζύγιον ή, ώς ήθελεν είναι ή περίπτωσις, τον νόμι
μον χωρισμόν βάσει τών ίδιων γεγονότων, ή 

(β) διά τον λόγον δτι έφηρμόσθη δίκαιον άλλο από εκείνο το 
όποιον είναι έφαρμοστέον δυνάμει τών κανόνων τοΟ ιδιωτι
κού διεθνούς δικαίου του εν λόγω Κράτους. 

"Ανευ επηρεασμού τοιαύτης αναθεωρήσεως ώς ήθελε καταστη 
αναγκαία διά τήν έφαρμογήν ετέρων διατάξεων της παρούσης Συμ
βάσεως, αί άρχαί του Κράτους είς το όποιον επιδιώκεται άναγνώ
ρισις διαζυγίου ή νομίμου χωρισμού δεν θά εξετάζουν τήν ούσίαν 
της αποφάσεως. 
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"Αρθρον 7 
Τα Συμβαλλόμενα Κράτη, δύνανται να αρνηθούν την αναγνώριση/ 

διαζυγίου οσάκις, κατά τον χρόνον της εκδόσεως του, αμφότεροι οι 
διάδικοι ήσαν αποκλειστικώς υπήκοοι Κρατών τα όποια δεν προέ
βλεπον περί τοΰ θεσμού τοΰ διαζυγίου. 

"Αρθρον 8 
'Εάν, ύπό το φως δλων τών περιστάσεων, δεν ελήφθησαν επαρκή 

μέτρα γνωστοποιήσεως της διαδικασίας διαζυγίου ή νομίμου χωρι
σμού εις τον καθ' οδ ή αίτησις, ή εάν εις τούτον δεν παρεσχέθη 
επαρκής ευκαιρία παρουσιάσεως της υποθέσεως του, τό διαζύγιον 
ή ό νόμυμος χωρισμός δυνατόν νά μή τύχη αναγνωρίσεως. 

"Αρθρον 9 
Τά Συμβαλλόμενα Κράτη δύνανται νά αρνηθούν την άναγνώρισιν 

διαζυγίου ή νομίμου χωρισμού, έάν τό διαζύγιον ή ό νόμιμος χωρι
σμός είναι ασυμβίβαστος προς προηγουμένη.ν άπόφασιν ρυθμίσασαν 
τό γαμικόν καθεστώς τών συζύγων, ή δε σχετική άπόφασις είτε εξε
δόθη: είς τό Κράτος ε'ις τό όποιον επιδιώκεται άναγνώρισις, εϊτε ανα
γνωρίζεται είτε πληροί τάς άπαιτουμένας προς άναγνώρισιν εις τό 
Κράτος τούτο προϋποθέσεις. 

"Αρθρον 10 
Τά Συμβαλλόμενα Κράτη δύνανται νά αρνηθούν τήν άναγνώρισιν 

διαζυγίου ή νομίμου χωρισμού, έάν ή τοιαύτη άναγνώρισις εΐναι 
καταδήλως ασυμβίβαστος προς τήν δημοσίαν αυτών τάξιν ("ordre 
public").' 

"Αρθρον Π 
Κράτος ύποχρεούμενον δυνάμει της παρούσης Συμβάσεως είς 

άναγνώρισιν διαζυγίου τινός δεν δύναται νά άποκλείση έκάτερον 
σύζυγον της τελέσεως νέου γάμου διά τον λόγον δτι τό δίκαιον 
έτερου Κράτους δεν αναγνωρίζει τό διαζύγιον τούτο. 

"Αρθρον 12 
eH διαδικασία διαζυγίου ή νομίμου χωρισμού είς οιονδήποτε Συμ

βαλλόμενον Κράτος δύναται νά άνασταλή οσάκις εκκρεμεί είς έτε
ρον Συμβαλλόμενον Κράτος διαδικασία άφορώσα ε'ις τό γαμικόν 
καθεστώς έκατέρου τών συζύγων. 

"Αρθρον 13 
Κατά τήν έφαρμογήν της παρούσης Συμβάσεως είς διαζύγια ή 

νομίμους χωρισμούς έπιτευχθέντας ή επιδιωκομένους νά αναγνωρι
σθούν εις Συμβαλλόμενα Κράτη έχοντα, προκειμένου περί υποθέ
σεων διαζυγίου η νομίμου χωρισμού, δύο ή πλείονα νομικά συστή
ματα Ισχύοντα είς διαφόρους έδαφικάς ενότητας— 

(1) Πάσα αναφορά είς τό δίκαιον του Κράτους προελεύσεως 
θά έρμηνεύηται ώς αναφορά εις τό δίκαιον της επικρατείας 
εις τήν οποίαν επετεύχθη τό διαζύγιον ή ό χωρισμός' 

(2) πάσα αναφορά είς τό δίκαιον του Κράτους είς τό όποιον 
επιδιώκεται άναγνώρισις θά έρμηνεύηται ώς αναφορά είς 
τό δίκαιον τοΟ forum και 

(3) πάσα αναφορά εις μόνιμον κατοικίαν ή διαμονήν είς τό 
Κράτος προελεύσεως θά έρμηνεύηται ώς αναφορά είς μόνι
μον κατοικίαν ή διαμονήν είς τήν έπικράτειαν είς τήν οποίαν 
επετεύχθη τό διαζύγιον ή ό χωρισμός. 
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"Αρθρον 14 
Διά τους σκοπούς των "Αρθρων 2 και 3, οσάκις το Κράτος προ

ελεύσεως έχει δύο ή πλείονα νομικά συστήματα Ισχύοντα εις δια
φόρους έδαφικάς ενότητας—1 

(1) Τό "Αρθρον 2, υποπαράγραφος (3), θα έφαρμόζηται οσά
κις αμφότεροι οι σύζυγοι ήσαν υπήκοοι τοΰ Κράτους του 
οποίου αποτελεί τμήμα ή εδαφική ένότης ένθα επετεύχθη· 
τό διαζύγιον ή ό νόμιμος χωρισμός,, και τούτο ανεξαρ
τήτως τής συνήθους διαμονής των συζύγων" 

(2) τό "Αρθρον 2, υποπαράγραφοι (4) και (5) θά έφαρμό
ζηται οσάκις ό αίτητής ήτο υπήκοος τοΰ Κράτους του 

. όποιου αποτελεί τμήμα ή εδαφική ένότης ένθα επετεύχθη 
τό διαζύγιον ή ό νόμιμος χωρισμός. 

"Αρθρον 15 
Έν. σχέσει προς Συμβαλλόμενον Κράτος έχον, προκειμένου περί 

υποθέσεων διαζυγίου ή νομίμου χωρισμού, δύο ή πλείονα νομικά 
συστήματα 'ισχύοντα επί διαφόρων κατηγοριών προσώπων, πάσα 
αναφορά εις τό δίκαιον τοΰ έν λόγω Κράτους θά έρμηνεύηται ώς 
αναφορά είς τό νομικόν σύστημα τό καθοριζόμενον ύπό του δικαίου 
του Κράτους τούτου. 

"Αρθρον 16 
Όσάκις διά τους σκοπούς τής παρούσης Συμβάσεως είναι απα

ραίτητος ή αναφορά εις τό δίκαιον ενός Κράτους, Συμβαλλομένου 
ή μή, άλλου ή τοΰ Κράτους προελεύσεως ή του Κράτους είς τό 
όποιον επιδιώκεται άναγνώρισις, και τό όποιον έχει, προκειμένου 
περί υποθέσεων διαζυγίου ή νο;μίμου χωρισμοΰ, δύο ή πλείονα 
συστήματα εδαφικής ή προσωπικής ισχύος, δέον δπως γίνηται ανα
φορά είς τό σύστημα τό καθοριζόμενον ύπό του δικαίου του Κρά
τους τούτου. 

"Αρθρον 17 
Ή παροΰσα Σύμβασις δεν θά κωλύη τήν έφαρμογήν είς εν Συμ

βαλλόμενον Κράτος κανόνων δικαίου εύνοΐκωτέρων ώς προς τήν 
άναγνώρισιν αλλοδαπών διαζυγίων και νομίμων χωρισμών. 

"Αρθρον 18 
Ή παρούσα Σύμβασις δεν θά έπηρεάζη τήν ίσχύν έτερων συμ

βάσεων είς τάς οποίας εν ή πλείονα Συμβαλλόμενα Κράτη είναι 
ή δυνατόν είς τό μέλλον νά κοπχχστουν συμβαλλόμενα μέρη και είς 
τάς όποιας περιέχονται διατάξεις άφορώσαι είς τό αντικείμενο ν 
ρυθμίσεως τής παρούσης Συμβάσεως. 

'Τά Συμβαλλόμενα Κράτη, δμως,. οφείλουν νά απέχουν τής συνά
ψεως ετέρων συμβάσεων έπί τοΰ ί'δίου θέματος ασυμβιβάστων προς 
τους δρους τής παρούσης Συμβάσεως, έκτος έάν υφίστανται ειδικοί 
λόγοι έρειδόμενοι έπί περιφερειακών ή άλλων δεσμών" παρά δε τήν 
ΰπαρξιν των δρων τοιούτων συμβάσεων, ταΰτα αναλαμβάνουν νά 
αναγνωρίζουν συμφώνως προς τήν παροΰσαν Σύμβασιν διαζύγια 
και νομίμους χωρισμούς έκ'δοθέντας είς Συμβαλλόμενα Κράτη τά 
όποια δεν εΐναι συμβαλλόμενα μέρη τών τοιούτων ετέρων συμβά
σεων. 

"Αρθρον 19 
ιΤά Συμβαλλόμενα Κράτη δύνανται, ουχί άργότερον τοΰ χρόνου 

επικυρώσεως ή προσχωρήσεως, νά επιφυλάξουν τό δικαίωμα— 
(1) Νά αρνούνται τήν άναγνώρισιν διαζυγίου ή νομίμου χωρι

σμού μεταξύ δύο συζύγων όσάκις ούτοι, κοίτα τον χρόνον 
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του διαζυγίου ή του νομίμου χωρισμού, ήσαν αποκλειστι
κώς ύπή'κοοι του Κράτους εις το όποιον επιδιώκεται άνα
γνώρισις, έφηρμόσθη δέ δίκαιον έτερον ή τό ένδεικνυόμενον 
υπό τών κανόνων του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου του Κρά
ΐτους της αναγνωρίσεως, εκτός εάν τό προκϋψαν αποτέ
λεσμα είναι τό αυτό ώς και εκείνο τό όποιον θα προέκυπτε 
ίδια της εφαρμογής τοΰ υπό τών έν λόγω κανόνων ενδει
κνυομένου δικαίου' 

(2) να αρνούνται την άναγνώρισιν διαζυγίου οσάκις, κατά τον 
χρόνον της επιτεύξεως του, αμφότεροι οί σύζυγοι συνήθως 
ιδιέιμενον εις Κράτη τά όποια δεν προέβλεπον τό θεσμόν του 
Ιδιαζυγίου. Κράτος τό όποιον χρησιμοποιεί την έπιφύλαξιν 
της παρούσης παραγράφου δεν δύναται νά άρνηθή την 
'άναγνώρισιν διά της εφαρμογής του "Αρθρου 7. 

"Αρθρον 20 
Συμβαλλόμενα Κράτη τών όποιων τό δίκαιον δεν προβλέπει τον 

θεσμόν του διαζυγίου δύνανται, ουχί άργότερον τοϋ χρόνου επικυ
ρώσεως ή προσχωρήσεως, νά επιφυλάξουν τό δικαίωμα της μη ανα
γνωρίσεως διαζυγίου τινός εάν, κατά την ήμερομηνίοα/ επιτεύξεως 
του, εις τών συζύγων ήτο ύπήικοος Κρόττους του οποίου τό δίκαιον 
δεν προέβλεπε τον θεσμόν του διαζυγίου. 

Ή έπιφύλαξις αϋτη θά εχη ίσχύν μόνον έφ' δσον χρόνον τό δίκαιον 
του Κρόοτους, τό όποιον χρησιμοποιεί αυτήν, δεν προβλέπει τον 
θεσμόν τοΟ διαζυγίου.' 

"Αρθρον 2V 
Συμβαλλόμενα Κράτη τών οποίων τό δίκαιον δεν προβλέπει τον 

θεσμόν του νομίμου χωρισμού δύνανται, ουχί άργότερον τοϋ χρόνου 
επικυρώσεως ή προσχωρήσεως, νά επιφυλάξουν τό δικαίωιμα νά 
αρνούνται την άναγνώρισιν νομίμου τινός χωρισμού οσάκις, κατά 
τον χρόνον επιτεύξεως του, εΤς τών συζύγων ήτο υπήκοος Συμβαλ
λομένου τινός Κράτους του οποίου τό δίκαιον δεν προέβλεπε τον 
θεσμόν του νομίμου χωρισμού. 

"Αρθρον 22 
Τά Συΐμβαλλό'μενα Κράτη δύνανται, = από καιρού εις καιρόν, νά 

άνακοινοΟν δτι ώρισμέναι κατηγορίαι προσώπων εχόντων την ίθα
γένειαν αυτών δεν χρειάζεται νά θεωρώνται ύπήικοοι αυτών διά 
τους σκοπούς της παρούσης Συμβάσεως. 

"Αρθρον 23 
Έάν Συιμβαλλόμενόν τι Κράτος 'έχτ\ δι' υποθέσεις διαζυγίου ή 

νο'μίμου χωρισμού πλείονα του ενός νομικά συστήματα, τούτο δύ
ναται, κατά τον χρόνον της υπογραφής, επικυρώσεως ή προσχωρή
σεως, νά δηλώση δτι "ή παρούσα Σύμβασις θά έπεκταθη είς δλα 
τά νομικά αύτου συστήματα ή μόνον είς εν ή εις πλείονα εξ αυτών, 
δύναται δέ νά τροποποιή την δήλωσίν του δι1 υποβολής ετέρας 
δηλώσεως καθ' οιονδήποτε μεταγενέστερον χρόνον. 

Αϊ έν λόγω δηλώσεις θά γνωστοποιώνται εις τό ΎπουργεΓον 
'Εξωτερικών της Όλλανδίας και θά αναφέρουν ρητώς τά νομικά 
συστήματα εις τά όποια εφαρμόζεται ή Σύμβασις. 

Τά Συμβαλλόμενα Κράτη δύνανται νά αρνηθούν την άναγνώρισιν 
διαζυγίου ή νομίμου χωρισμού έάν, κατά τήν ήίμερομηνίοη/ κατά την 
οποίαν επιδιώκεται ή άναγνώρισις, ή Σύμβασις δέν είναι εφαρμο
στέα έπί του νομικού συστήματος δυνάμει του οποίου επετεύχθη τό 
διαζύγιον ή ό νόμιμος χωρισμός. 



777 Ν. 63/82 

"Αρθρον 24 
Ή παρούσα Σύμβασις εφαρμόζεται ανεξαρτήτως της ημερομη

νίας κατά την οποίαν επετεύχθη το διαζύγιον ή ό νόμιμος χωρι
σμός.! 

Έ ν τούτοις εν Συμβαλλόμενον Κράτος δύνοπαι, ουχί άργότερον 
του χρόνου επικυρώσεως ή προσχωρήσεως, να επιφύλαξη το 
δικαίωμα να μη έφαρμόζη την Σύμβασιν εις διαζύγιον ή νόμιμον 
χωρίσμόν έπιτευχθέντα προ της ημερομηνίας κατά την οποίαν άρ
χεται Ισχύουσα ή Σύμβασις έναντι του. Κράτους τούτου. 

"Αρθρον 25 
'Παν Κράτος δύναται, ουχί άργότερον της στιγμής της επικυρώ

σεως ή προσχωρήσεως, νά προβη εις τάς επιφυλάξεις τάς μνη.μο
νευομένας είς τά "Αρθρα 19, 20, 21 και 24 της παρούσης Συμβά
σεως. Ουδεμία άλλη έπιφύλαξις επιτρέπεται. 

"Εκαστον Συμβαλλόμενον Κράτος δύναται επίσης, δταν γνωστο
ποιή έπέκτασιν της Συμβάσεως συμφώνως προς το "Αρθρον 29, 
νά προβη εις μίαν ή πλείονας εκ των είρημένων επιφυλάξεων, ή 
ισχύς της όποιας νά περιορίζεται εις δλας ή εις ώρισμένας εκ των 
εδαφικών επικρατειών τών αναφερομένων είς την έπέκτασιν. 

"Εκαστον Συμβαλλόμενον Κράτος δύναται οποτεδήποτε νά άνα
καλέση την έπιφύλαξιν είς την οποίαν προέβη. Ή τοιαύτη άνάκλη
σις θά γνωστοποίησα ι είς το Ύπουργεΐον Εξωτερικών της 'Ολλαν
δίας. 

. Ή τοιαύτη έπιφύλαξις θά παύη έχουσα οιανδήποτε ίσχύν την δε
κάτην £κτην ήμέραν άπό της εν τη προηγουμένη παραγράφω ανα
φερομένης γνωστοποιήσεως. 

"Αρθρον 26 
Ή παρούσα Σύμβασις θά είναι ανοικτή προς ύπογραφήν υπό 

τών Κρατών τά όποια άντεπροσωπεύθησαν κατά τήν Ένδεκάτην 
Σύνοδον της Διασκέψεως της Χάγης επί του ' Ιδιωτικού Διεθνούς 
Δικαίου.ί 

ιΑΰτη θά έπυκυρωθή, τά δε έγγραφα επικυρώσεως θά κατατεθούν 
είς το Ύπουργεΐον Εξωτερικών της Όλλανδίας. 

"Αρθρον 27 
Ή παρούσα Σύμβασις θά άρχί'ση ισχύουσα τήν δεκάτην εκτην 

ήμέραν άπό της καταθέσεως του τρίτου εγγράφου επικυρώσεως ώς 
αναφέρεται είς  τήν δευτέραν παράγραφον τοΟ "Αρθρου 26. 

Ή Σύμβασις θά άρχίζη ίσχύου'σα έναντι ενός εκάστου υπογρά
φοντος 'Κράτους, το όποιον μεταγενεστέρως έπικυροΐ αυτήν, τήν 
δεκάτην εκτην ήμέραν άπό της κοΐταθέσεως του οικείου αύτοΰ 
εγγράφου επικυρώσεως.' 

"Αρθρον 28 
Παν Κράτος μή άντιπροσωπευθέν κοττά τήν Ένδεκάτην Σύνοδον 

της Διασκέψεως της Χάγης επί του ' Ιδιωτικού ΔιεθνοΟς Δικαίου, 
το όποιον είναι Μέλος της παρούσης Διασκέψεως ή τών Ηνωμένων 
'Εθνών ή εξειδικευμένης τινός υπηρεσίας του έν λόγω Όργατνισμοΰ, 
ή Συμβαλλόμενον Μέρος του Καταστατικού του Διεθνούς Δικαστη
ρίου της Δικαιοσύνης, δύναται νά προσχώρηση είς τήν ποτροΟσαν 
Σ ύμβασιν μετά τήν εναρξιν ισχύος αύτης συμφώνως προς τήν πρώτην 
παράγραφον του "Αρθρου 27. 

Το εγγραφον της προσχωρήσεως θά κατατίθεται είς το Ύπουρ
γεΐον Εξωτερικών της Όλλανδίας.. 
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Ή Σύμβασις θα άρχίζη ισχύουσα έναντι του προσχωρουντος εις 
αυτήν Κράτους την δεκάτην εκτην ήμέραν άπό της καταθέσεως του 
οικείου αύτοΰ εγγράφου προσχωρήσεως. 

Ή προσχώρησις θά εχη ίσχύν μόνον δσον άφορα εις τάς σχέσεις 
μεταξύ του προσχωρουντος Κράτους και όσων Συμβαλλομένων 
Κρατών έχουν δηλώσει την άποδοχήν των ως προς την προσχώρησιν. 
Ή τοιαύτη δήλωσις θά κατατίθεται εις το Ύπουργεΐον 'Εξωτερικών 
της Όλλανδίας· το Ύπουργεΐον τούτο θά άποστείλη, μέσω της 
διπλωματικής όδου, κεκυρωμένον άντίγραφον είς εν εκαστον τών 
Συμβαλλομένων Κρατών.' 

Ή Σύμβασις θά άρχίζη ισχύουσα δσον άφορα είς τάς σχέσεις 
μεταξύ του προσχωροΟντος Κράτους και του Κράτους το όποιον 
έχει δηλώσει τήν άποδοχήν του ως προς την προσχώρησιν τήν δε
κάτην εκτην ήμέραν άπό της καταθέσεως τής δηλώσεως περί απο
δοχής. 

"Αρθρον 29 
Πάν Κράτος δύναται, κατά τον χρόνον τής υπογραφής, επικυ

ρώσεως ή προσχωρήοεως, νά δηλώση δτι ή παρούσα Σύμβασις θά 
έπεκταθή είς δλας τάς έδαφικάς επικρατείας διά τάς διεθνείς 
σχέσεις τών οποίων είναι ύπεύθυνον, ή είς μίαν ή πλείονας εξ αυτών. 
'Η δήλωσις αυτή θά λαμβάνη ίσχύν κατά τήν ήίμερομηνίαν ενάρ
ξεως ισχύος τής Συμβάσεως έναντι του ενδιαφερομένου Κράτους. 

Καθ' οιονδήποτε μεταγενέστερον χρόνον, αϊ τοιαΰται δηλώσεις 
θά γνωστοποιούνται είς το Ύπουργεΐον 'Εξωτερικών τής 'Ολλαν
δίας.. 

Ή έπέκτασις θά εχη ίσχύν μόνον δσον άφορα είς τάς σχέσεις 
μετά τών Συμβαλλομένων εκείνων Κρατών τά όποια θά δηλώσουν 
την άποδοχήν των ώς προς τάς επεκτάσεις. Ή τοιαύτη δήλωσις 
θά κατατίθεται είς το Ύπουργεΐον 'Εξωτερικών τής Όλλανδίας' 
το Ύπουργεΐον τούτο θά άποστείλη, μέσω τής διπλωματικής όδου, 
κε'κυρωμένον άντίγραφον εις εν εκαστον τών Συμβαλλομένων 
Κρατών. 

"Η έπέκτασις θά λαμβάνη Ίσχύν είς έκάστην περίπτωσιν έξή'κοντα 
ημέρας άπό τής καταθέσεως τής δηλώσεως περί αποδοχής. 

"Αρθρον 30 
Ή παροΰσα Σύμβασις θά παραμείνη εν ίσχύι έπι πέντε ετη άπό 

τής ενάρξεως ισχύος αυτής 'συμφώνως προς τήν πρώτη ν παρά
γραφον του "Αρθρου 27, ετι και διά τά Κράτη τά όποια έχουν, επι
κυρώσει ταύτην ή έχουν προσχωρήσει είς αυτήν μεταγενεστέρως. 

Μή ύπαρχούσης οιασδήποτε καταγγελίας, αΰτη θά άνανεουται 
σιωπηρώς έκάστην πενταετίαν.\ 

Πάσα καταγγελία θά γνωστοποιήται είς το Ύπουργεΐον Εξω
τερικών τής Όλλανδίας, τουλάχιστον §ξ μήνας προ τής λήξεως 
τής πενταετούς περιόδου.* 

Αυτή δύναται νά π&ριορισθή είς ώρισμένας εκ τών εδαφικών επι
κρατειών είς τάς οποίας εφαρμόζεται ή Σύμβασις. 

Ή καταγγελία θά εχη ίσχύν μόνον έναντι του Κράτους το όποιον 
έχει γνωστοποιήσει ταύτην. Ή Σύμ'βασις θά παραμένη εν ίσχύι 
έναντι τών λοιπών Σ υ'μβαλλοΐμένων Κρατών. 
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"Αρθρον 31 
Το Ύπουργεΐον Εξωτερικών της Όλλανδίας θα κοινοποιή εις τά 

εν "Αρθρφ 26 αναφερόμενα Κράτη, ώς και εις τά Κράτη τά όποια 
έχουν προσχωρήσει συμφώνως προς το "Αρθρον 28, τά ακόλουθα— 

(α) τάς ύπογραφάς καΐ προσχωρήσεις αί όποια ι αναφέρονται 
'εις το "Αρθρον 26* 

(β) την ήμερομηνίαν ενάρξεως ισχύος της παρούσης Συμβά
σεως συμφώνως προς την πρώτην παράγραφον του "Αρ
θρου 27* 

(γ) τάς προσχωρήσεις αί όποΐαι αναφέρονται εις το "Αρθρον 
28 και τάς ημερομηνίας κατά τάς οποίας αδται λαμβάνουν 
ίσχύν' 

(δ) τάς επεκτάσεις αί όττοΐαι αναφέρονται εις τό "Αρθρον 29 
<καΙ τάς ημερομηνίας κατά τάς οποίας αδται λαμβάνουν 
ΐσχύν 

(ε) τάς καταγγελίας αί όποΐαι αναφέρονται εις τό "Αρθρον 
30· 

(στ) τάς επιφυλάξεις αί όποΐαι αναφέρονται εις τά "Αρθρα 19, 
20, 21, 24 και 25" 

(ζ) τάς δηλώσεις αί όποΐαι αναφέρονται εις τά "Αρθρα 22, 23, 
28 καΐ 29.ι 

Εις μαρτυρίαν των ανωτέρω οί υπογεγραμμένοι, δεόντως προς 
τοΰτο έξουσιόδοτηθέντες, έχουν υπογράψει την παρουσαν Σύμβασιν. 

Έγένετο εν Χάγη την Ιην 'Ιουνίου 1970 εις την Άγγλικήν και 
Γαλλικήν γλώσσαν,. αμφοτέρων των κειμένων τούτων όντων εξ ίσου 
αυθεντικών, εις απλούν άντίγραφον τό όποιον θά κατατεθή είς τά 
αρχεία της Κυβερνήσεως της Όλλανδίας, και του οποίου1 κεκυρ ω 
μένον άντίγραφον θά άποσταλη, μέσω της διπλωματικής οδού, είς 
εν εκαστον των. Κρατών τά όποια άντεπροσωπεύθη'σαν κατά τήν 
ένδεκάτην Σύνοδον της Διασκέψεως της Χάγης επί του 'Ιδιωτικού 
Διεθνούς Δικαίου. 

Έπιφύλαξις της Κυπριακής Δημοκρατίας: 
Ή Κυπριακή Δημοκοατία, δυνάμει της παραγράφου (1) 
του άρθρου 19 της Συμβάσεως, επιφυλάσσει τό δικαίωμα 
νά άρνηθή τήν αναγνώρισα/ διαζυγίου ή νομίμου χωρισμού 
μεταξύ συζύγων οί όποιοι, κατά τον χρόνον τοΰ διαζυγίου 
ή του νομίμου χωρισμού, ήσαν αμφότεροι και αποκλειστι
κώς πολΐται τής Δημοκρατίας και έφηρμόσθη δίκαιον άλλο 
άπό έκ'εΐνο τό όποιον ενδείκνυται ύπό τών κανόνων του 
Ιδιωτικού διεθνούς δικαίου τοΰ ισχύοντος εν Κύπρω, έκτος 
έάν τό αποτέλεσμα τό όποιον επετεύχθη είναι τό αυτό μέ 
εκείνο τό όποιον θά έπήρχετο διά τής εφαρμογής του 
δικαίου τό όποιον ενδείκνυται ύπό τών τοιούτων κανόνων. 


