Ε.Ε., Παρ. Ι,
Ά ρ . 1476, 13.10.78
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Ό περί της Συμβάσεως επί τής Διεκδικήσεως Διατροφής εν τη 'Αλλο
δαπή (Κυρωτικός) Νόμος τοϋ 1978 εκδίδεται διό δημοσιεύσε_ως εις τήν
έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω αρθρω 52
τοϋ Συντάγματος.
'Αριθμός 50 τοϋ 1978
ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΙΝ ΕΠΙ ΤΗΣ
ΔΙΕΚΔΙιΚΗΣΕΩΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΝ ΤΗι ΑΛΛΟΔΑΠΗι
€

Η Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως :

1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί της Συμβάσεως zu wnrtKoq
επί της Διεκδικήσεως Διατροφής εν τη Αλλοδαπή (Κυρωτικός) τίτλος.,
Νόμος του 1978.
2. Έ ν τω παρόντι Νόμω, έκτος εάν εκ του κειμένου προκύπτη Έρμηιίείοο.
διάφορος έννοια—
«Σύμβασις» σημαίνει την Σύμβασιν έπι της Διεκδικήσεως Δια
τροφής έν τη 'Αλλοδαπή, ή οποία εΐναι προσηρτημένη εις τήν
Τελικήν Πραξιν της Διασκέψεως των 'Ηνωμένων 'Εθνών έπι των
Υποχρεώσεων Διατροφής, υίοθετηθεΐσαν τήν 20ήν .'Ιουνίου 1956
έν Νέα Υόρκη, και της οποίας το κείμενον έν τω άγγλικώ.
πρωτοτυπώ εκτίθεται εις το Πρώτον Μέρος του Πίνακος και έν Πίναξ.,
μεταφράσει εις τήν έλληνικήν είς το Δεύτερον Μέρος του Πίνακος :
Νοείται δτι έν περιπτώσει αντιθέσεως μεταξύ τών δύο κειμέ
νων υπερισχύει τό ε'ις το Πρώτον Μέρος του Πίνακος έκτιθέμενον
κείμενον.
3. Ή Σύμβασις, είς τήν οποίαν ή πρσσχώρησις της Κυπριακής Κύρωση
Δημοκρατίας απεφασίσθη δια τής ύπ' αριθμόν 16.908 και ήμερομη- Συμβάσεως.,
νίαν 25 Μαΐου 1978 'Αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου,
διά του παρόντος Νόμου κυροΰται.
4. Κατ' εφαρμογή ν του "Αρθρου 2 τής Συμβάσεως, τό Ύπουρ 'Ορισμέ^
γεΐον Δικαιοσύνης ορίζεται ώς. Διαβιβάζουσα. και Λαμβάνουσα Δι»βι6α>·'
'Αρχή έν τη Κυπριακή Δημοκρατία και περιβάλλεται τάς εξουσίας ^ ^ ^ Γ
και αρμοδιότητας αΐτινες χορηγούνται ύπό τής Συμβάσεως είς · Αρχής,
τάς 'Αρχάς ταύτας.
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ΠΙΝΑΞ
("Αρθρον 2)
ΠΡΩΤΟΝ ΜΕΡΟΣ
CONVENTION ON TH E RECOVERY ABROAD OF MAINTENANCE
Preamble
Considering the urgency of solving the humanitarian problem resulting
from the situation of persons in need dependent for their maintenance
on persons abroad,
Considering that the prosecution or enforcement abroad of claims for
maintenance gives rise to serious legal and practical difficulties, and
Determined to provide a means to solve such problems and to over
come such difficulties,
The Contracting Parties have agreed as. follows :
Article 1 .
Scope of the Convention
1. The purpose of this Convention is to facilitate the recovery of
maintenance to which a person, hereinafter referred to as claimant, who
is in the territory of one of the Contracting Parties, claims to be entitled
from another person, hereinafter referred to as respondent, who is subject
to the jurisdiction of another Contracting Party. This purpose shall be
effected through the offices of agencies which will hereinafter be referred
to as Transmitting and Receiving Agencies.
2. The remedies provided for in this Convention are in addition to,
and not in substitution for, any remedies available under municipal or
international law.
Article 2
Designation of Agencies
1. Each Contracting Party shall, at the time when the instrument
of ratification or accession is deposited, designate one or more judicial
or administrative authorities which shall act in its territory as Trans
mitting Agencies.
2. Each Contracting Party shall, at the time when the instrument
of ratification or accession is deposited, designate a public or private
body which shall act in its territory as Receiving Agency.
3. Each Contracting Party shall promptly communicate to the Secretary
General'of the United Nations the designations made under paragraphs
1 and 2 and any changes made in respect thereof.
4. Transmitting and Receiving Agencies may communicate directly
with Transmitting and Receiving Agencies of other Contracting Parties.
Article 3
Application to Transmitting Agency
1. Where a claimant is in the territory of one Contracting Party,
hereinafter referred to as the State of the claimant, and the respondent
is subject to the jurisdiction of another Contracting Party, hereinafter
referred to as the State of the respondent, the claimant may make
application to a Transmitting Agency in the State of the claimant for
the recovery of maintenance from the respondent.
2. Each Contracting Party shall inform the SecretaryGeneral as to
the evidence normally required under the law of the State of the
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Receiving Agency for the proof of maintenance claims, of the manner
in which such evidence should be submitted, and of other requirements
to be complied with under such law.
3. The application shall be accompanied by all relevant documents,
including, where necessary, a power of attorney authorizing the Receiving
Agency to act, or to appoint some other person to act, on behalf of the
claimant. It shall also be accompanied by a photograph of the claimant
and, where available, a photograph of the respondent.
4. The Transmitting Agency shall take all reasonable steps to ensure
that the requirements of the law of the State of the Receiving Agency
are complied with; and, subject to the requirements of such law, the
application shall include :
(a) the full name, address, date of birth, nationality, and occupation
of the claimant, and. the name and address of any legal representative of
the claimant;
(b) the full name of the respondent, and, so far as known to the
claimant, his addresses during the preceding five years, date of birth,
nationality, and occupation;
(c) particulars of the grounds upon which the claim is based and of
the relief sought, and any other relevant information such as the financial
and family circumstances of the claimant and the respondent.
Article 4
Transmission of Documents
1. The Transmitting Agency shall transmit the documents to the
Receiving Agency of the State of the respondent, unless satisfied that the
application is not made in good faith.
2. Before transmitting such documents, the Transmitting Agency shall
satisfy itself that they are regular as to form, in accordance with the law
of the State of the claimant.
3. The Transmitting. Agency may express to the Receiving Agency an
opinion as to the merits of the case and may recommend that free legal
aid and exemption from costs be given to the claimant.
Article 5
Transmission of Judgements and Other Judicial Acts
1. The Transmitting Agency shall, at the request of the claimant,
transmit, under the provisions of article 4, any order, final or provisional,
and any other judicial act, obtained by the claimant for the payment of
maintenance in a competent tribunal of any of the Contracting P arties,
and, where necessary and possible, the record of the proceedings in which
such order was made.
2. The orders and judicial acts referred to in the preceding paragraph
may be transmitted in substitution for or in addition to the documents
mentioned in article 3.
3. P roceedings under article 6 may include, in accordance with the law
of the State of the respondent, exequatur or registration proceedings or
an action based upon the act transmitted under paragraph 1.
Article 6
Functions of the Receiving Agency
1. The Receiving Agency shall, subject always to the authority given
by the claimant, take, on behalf of the claimant all appropriate steps for
the recovery of maintenance, including the settlement of the claim and,
where necessary, the institution and execution of any order or other
judicial act for the payment of maintenance.
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2. The Receiving Agency shaij keep the Transmitting Agency currently
informed. If it is unable to act, it: shall ihform the Transmitting Agency
of its reasons and return the document.
3. Notwithstanding anything in this/Convention the law applicable in
the determination of all questions arising in any such action or proceedings
shall be the law of the State of the respondent, including its private inter
national law.
Article 7
Letters of Request
If provision is made for letters of request in the laws of the two
Contracting Parties concerned, the following rules shall apply :
(a) A tribunal hearing on action for maintenance may address letters
or request for further evidence, documentary, or otherwise, either to the
competent tribunalof the other Contracting Party or to any other authority
or institution designated by the other Contracting Party in whose territory
the request is to be executed.
."■""■
(b) In order that the parties may attend or be represented, the
requested authority, shall give notice of the date,on which and the place
at which the proceedings requested are to take place to the Receiving
Agency and the Transmitting Agency concerned, and to the respondent.
(c) Letters of request shall be executed with all convenient speed; in
the event of such letters of request' not being executed within four months
from the receipt of the letters by the requested authority, the reasons
for such nonexecution or for such delay shall be communicated to the
requesting authority,
:
(d) The execution of letters of request shall not give rise to reimburse
ment of fees or costs of any kind whatsoever.
(e) Execution of letters.of request may only be refused:
(1) If the authenticity of the letters is not established ;
(2) If the Contracting Party,in whose territory the letters are to
..
be executed deems that =its sovereignty or safety would be
compromised thereby.
Article 8

Variation of Orders
The provisions of this Convention apply also to applications for the
variation of maintenance orders.
Article 9 ';
Exemptions and facilities
1. In proceedings under this Convention, claimants shall be accorded
equal treatment, and the same exemptions in the payment of costs and :
charges as are given to residents or nationals of the State where the
proceedings are pending.
, 2; Claimants shall not be required, because of their status as aliens or
nonresidents, to furnish any bond or; make any payment or 'deposit as
security for costs or otherwise.
3. Transmitting and Receiving «Agencies shall not charge any fees in
respect of services rendered under this Convention.
.. , 
V Article 10;
:
Transfer of Funds "
A Contracting Party; under Whose law the transfer of funds abroad is
restricted, shall accord the highest priority to the transfer of funds payable ;
as maintenance or to cover expenses in respect of proceedings under this
Convention.
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Article 11
Federal State Clause
In the case of a Federal or nonunitary State, the following provisions
shall apply:
(a) With respect to those articles of their Convention that come within
the legislative jurisdiction of the federal legislative authority, the obliga
tions of the Federal Government shall to this extent be the same as those
of Parties which are not Federal States ;
(b) With respect to those articles of this Convention that come within
the legislative jurisdiction of constituent States, provinces or cantons which
are not, under the constitutional system of the Federation, bound to take
legislative action, the Federal Government shall bring such articles with
a favourable recommendation to the notice of the appropriate authorities
of States, provinces or cantons at the earliest possible moment;
(c) A Federal State Party to this Convention shall, at the request of
any other Contracting Party transmitted through the SecretaryGeneral,
supply a statement of the law and practice of the Federation and its
constituent units in regard to any particular provision of the Convention,
showing the extent to which effect has been given to that provision by
legislative or other action.
Article 12
Territorial Application
The provisions of this Convention shall extend or be applicable equally
to all nonselfgoverning, trust or other territories for the international
relations of which a Contracting Party is responsible, unless the latter, on
ratifying or acceding to this Convention, has given notice that the
Convention shall not apply to any one or more of such territories. Any
Contracting Party making such a declaration may, at any time thereafter,
by notification to the SecretaryGeneral, extend the application of the
Convention to any or all of such territories.
Article 13
Signature, Ratification and Accession
1. This Convention shall be open for signature until 31 December 1956
on behalf of any Member of the United Nations, any nonmember State
which is a Party to the Statute of the International Court of Justice, or
member of a specialized agency, and any other nonmember State which
has been invited by the Economic and Social Council to become a Party
to the Convention.
2. This Convention shall be ratified. The instruments of ratification
shall be deposited with the SecretaryGeneral.
3. This Convention may be acceded to at any time on behalf of any
of the States referred to in paragraph 1 of this article. The instrument
of accession shall be deposited with the SecretaryGeneral.
Article 14
Entry into Force
1. This Convention shall come into force on the thirtieth day following
the date of deposit of the third instrument of ratification or accession in
accordance with article 13.
2. For each State ratifying or acceding to the Convention after the
deposit of the third instrument of ratification or accession, the Convention
shall enter into force on the thirtieth day following the date of the deposit
by such State of its instrument of ratification or accession.
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Article 15
Denunciation
1. Any Contracting Party may denounce this Convention by notification
to the SecretaryGeneral. Such denunciation may also apply to some or all ·
of the territories mentioned in Article 12.
2. Denunciation shall take effect one year after the date of receipt
of the notification by the SecretaryGeneral, except that it shall not pre
judice cases pending at the time it becomes effective.
Article 16
Settlement of Disputes
If a dispute should arise between Contracting Parties relating to the
interpretation or application of this Convention and if such dispute has
not been settled by other means, it shall be referred to the International
Court of Justice. The dispute shall be brought before the Court either by
the notification of a special agreement or by a unilateral application of
one of the parties to the dispute.
Article 17
Reservations
1. In the event that any State submits a reservation to any of the
articles of this Convention at the time of ratification or accession, the
SecretaryGeneral shall communicate the text of the reservation to all
States which are Parties to this Convention, and to the other States referred
to in article 13. Any Contracting Party which objects to the reservation
may, within a period of ninety days from the date of the communication,
notify the SecretaryGeneral that it does not accept it, and the Convention
shall not then enter into force as between the objecting State and the
State making the reservation. Any State thereafter acceding may make
such notification at the time of its accession.
2. A Contracting Party may at any time withdraw a reservation
previously made and shall notify the SecretaryGeneral of such with
drawal.
Article 18
Reciprocity
A Contracting Party shall not be entitled to avail itself of this Convention
against other Contracting Parties except to the extent that it is itself bound
by the Convention.
Article 19
Notifications by the SecretaryGeneral
1. The SecretaryGeneral shall inform all Members of the United
Nations and the nonmember States referred to in article 13 :
(a) of communications under paragraph 3 of article 2 ;
(b) of information received under paragraph 2 of article 3 ;
(c) of declarations and notifications made under article 12 ;
(d) of signatures, ratifications and accessions under article 13 ;
(e) of the date on which the Convention has entered into force under
paragraph 1 of article 14 ;
(f) of denunciations made under paragraph 1 of article 15 ;
(g) of reservations and notifications made under article 17.
2. The SecretaryGeneral shall also inform all Contracting Parties of
requests for revision and replies thereto received under article 20.
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Article 20
Revision
1. Any Contracting Party may request revision of this Convention at
any time by a notification addressed to the SecretaryGeneral.
2. The SecretaryGeneral shall transmit the notification to each
Contracting Party with a request that such Contracting Party reply within
four months whether it desires the convening of a Conference to consider
the proposed revision. If a majority of the Contracting Parties favour the
convening of a Conference it shall be convened by the SecretaryGeneral.
Article 21
Languages and Deposit of Convention
The original of this Convention, of which the Chinese, English, French,
Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with
the SecretaryGeneral, who shall transmit certified true copies thereof to
all States referred to in article 13.

ΔΕΥΤΕΡΟΝ Μ Ε Ρ Ο Σ
ΣΥΜΒΑΣΙΣ

ΕΠΙ ΤΗΣ Δ Ι Ε Κ Δ Ι Κ Η Σ Ε Ω Σ

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΕΝ Τ Η ι ΑΛΛΟΔΑΠΗι
Προοίμιον
Λαβόντα Cm' όψιν το κατεπείγον της επιλύσεως τοΰ ανθρωπιστικού προβλή
ματος του δημιουργούμενου εκ της καταστάσεως ενδεών προσώπων έξηρτη
μένων δια την συντήρησιν αυτών εκ προσώπων ευρισκομένων έν τη αλλοδαπή,
Λαβόντα ύπ' δψιν δτι ή δικαστική διεκδίκησις ή έπιδίωξις έν τη αλλοδαπή
απαιτήσεων διατροφής συνεπάγεται σημαντικάς νομικάς κ α ι πρακτικάς δυσ
χέρειας, καΐ
'Αποφασισμένα νά δημιουργήσουν μηχανισμόν επιλύσεως τοιούτων προβλη
μάτων κ α ι ύπερπη.δήσεως τοιούτων δυσχερειών,
Τ ά Συμβαλλόμενα Μέρη συνεφώνησαν ως ακολούθως:
"Αρθρον 1
Σκοπός της Συμβάσεως
1. Ό σκοπός της παρούσης Συμβάσεως συνίσταται εις την διευκόλυνση;
της διεκδικήσεως διατροφής τήν οποίαν πρόσωπον τι„ έν τοις εφεξής άναφερό
μενον ως ό άπαιτών, το όποιον ευρίσκεται έν τη επικράτεια ενός τών Συμβαλ
λομένων Μερών, απαιτεί ώς δικαιουχον παρ' ετέρου προσώπου, έν τοις εφεξής
άναφερόμενον ώς ό καθ> οδ ή άπαίτησις, το όποιον υπόκειται εις τήν δικαιο
δοσίαν έτερου Συμβαλλομένου Μέρους. Ό σκοπός οδτος θέλει πραγματοποιεί
τ α ι μέσω τών υπηρεσιών τών αρχών αϊ όποΐαι έν τοΐς εφεξής θά αναφέρωνται
ώς αϊ Διαβιβάζουσαι κ α ι αϊ Λαμέάνουσαι Ά ρ χ α ί .
2. Τ ά έν τη παρούση Συμβάσει προβλεπόμενα μέσα προστασίας τίθενται
επιπροσθέτως καϊ ουχί καθ' ύποκατάστασιν οιωνδήποτε κατά τ ά έσωτερικόν ή
διεθνές δίκαιον διαθεσίμων μέσων προστασίας.
"Αρθρον 2
Όρισμός 'Αρχών
1. "Εκαστον Συμβαλλόμενον Μέρος δέον δπως, κατά τον χρόνον τής κατα
θέσεως τοΰ έγγραφου επικυρώσεως ή προσχωρήσεως, όρίση μίαν ή πλείονας
νομικάς ή διοικητικάς αρχάς, ήτις θά ενεργή έν τή επικράτεια αύτου ώς Διαβι
βάζουσα 'Αρχή.
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2. "Εκαστον Συμβαλλόμενον Μέρος δέον όπως, κ α τ ά τον χρόνον της κ α τ α 
θέσεως του έγγραφου επικυρώσεως ή προσχωρήσεως, όρίση εν δη,μόσιον ή Ιδιω
τικόν σώμα τ ό όποιον θά ενεργή εν τη Ι π ι κ ρ α τ ε ί α αύτου ως Λαμβάνουσα Α ρ χ ή .
3. "Εκαστον Συμβαλλόμενον Μέρος δέον δπως κοινοποιή ταχέως προς τον
Γενικόν Γραμματέα των Ηνωμένων 'Εθνών τους κ α τ ά τάς παραγράφους 1 κ α ι
2 γενομένους ορισμούς, καθώς και οιασδήποτε γενομένας άλλαγάς τούτων.
4. Αϊ Διαβιβάζουσαι και Λαμβάνουσαι Ά ρ χ α ί δύνανται νά επικοινωνούν
άπ' ευθείας μετά τών Διαβιβαζουσών και Λαμδανουσών 'Αρχών ετέρων Σ υ μ 
βαλλομένων Μερών.
"Αρθρον 3
Αίτησις προς την Διαβιβάζουσαν 'Αρχήν
1. Ό σ ά κ ι ς ό άπαιτών ευρίσκεται εν τη επικράτεια ενός Συμβαλλομένου
Μέρους, έν τοις εφεξής αναφερομένου ώς τό Κράτος του απαιτούντος, ό δε
καθ' οδ ή άπαίτησις υπόκειται εις την δικαιοδοσίαν ετέρου Συμβαλλομένου
Μέρους, έν τοις εφεξής αναφερομένου ώς τό Κράτος του καθ' οδ ή άπαίτησις,
ό άπαιτών δύναται νά ύποβάλη αΐτησιν προς την Διαβιβάζουσαν 'Αρχήν έ ν τω
Κράτει του απαιτούντος διά τήν διεκδίκησα/ διατροφής παρά του καθ' ο δ ή
άπαίτησις.
2. "Εκαστον Συμβαλλόμενον Μέρος οφείλει νά πληροφόρηση τον Γενικόν
Γραμματέα περί τής μαρτυρίας ή όποια κανονικώς απαιτείται κατά τό δ ί κ α ι ο ν
του Κράτους τής Λαμβανούσης 'Αρχής προς άπόδειξιν τών απαιτήσεων δια
τροφής, περί του τρόπου υποβολής τής τοιαύτης μαρτυρίας, ώς και περί ετέρων
προαπαιτήσεων αί όποΐαι δέον νά τηρηθούν κ α τ ά τό έν λόγω δίκαιον.
3. Ή αίτησις δέον νά συνοδεύεται ύπό πάντων τών σχετικών έ γ γ ρ α φ ω ν ,
περιλαμβανομένου, ένθα απαιτείται, ενός πληρεξουσίου έγγραφου έξουσιοδο
τουντος τήν Λαμβάνουσαν 'Αρχήν δπως ένεργήση, ή δπως όρίση ετερόν τ ι πρό
σωπον ίνα ένεργήση, διά λογαριασμόν του απαιτούντος. Ωσαύτως αυτή δέον
νά συνοδεύηται ύπό φωτογραφίας του απαιτούντος καί, όσάκις έφικτόν, ύπό
φωτογραφίας του καθ' οδ ή άπαίτησις.
4. Ή Διαβιβάζουσα 'Αρχή θά προβαίνη εις πάν ευλογον διάβημα ττρός
διασφάλιση/ της τηρήσεως τών προαπαιτήσεων του δικαίου τοΰ Κράτους τής
Λαμβανούσης 'Αρχής' ύπό τήν έπιφύλαξιν δε τών προαπαιτήσεων του δ ι κ α ί ο υ
τούτου, ή αίτησις δέον νά περιλαμβάνη:
(α) τό όνοματεπώνυμον, διεύθυνσιν, ή'μερομηνίαν γεννήσεως, υπηκοότητα
καί επάγγελμα του απαιτούντος, καθώς επίσης τό δνομα καί τήν διεύθυνσιν
οιουδήποτε νομίμου αντιπροσώπου του απαιτούντος"
(β) τό όνοματεπώνυμον του καθ' οδ ή άπαίτησις καί, εφ' δσον είναι γ ν ω σ τ ή
εις τον απαιτούντα, τήν διεύθυνσιν αύτου διαρκούσης τής προηγουμένης πεντα
ετίας, τήν ήμερομηνίαν γεννήσεως, τήν υπηκοότητα καί τό επάγγελμα'
( γ ) λεπτομέρειας τών λόγων έπί τών οποίων ερείδεται ή άπαίτησις κ α ί
τής επιδιωκόμενης προστασίας, καθώς επίσης πασαν έτέραν σχετικήν πληρο
φορίαν ώς είναι αί οίκονομικαί καί οίκογενειακαί συνθήκαι του απαιτούντος
καί του καθ' οδ ή άπαίτησις.
"Αρθρον 4
Διαβίβασις Έ γ γ ρ α φ ω ν
1. Ή Διαβιβάζουσα 'Αρχή θά διαβιβάζη τ ά έ γ γ ρ α φ α προς τήν Λαμβάνου
σαν 'Αρχήν του Κράτους του καθ' οδ ή άπαίτησις, έκτος εάν πιστευη δ τ ι ή
αίτησις έγένετο ουχί καλοπίστως.
2. Προ τής διαβιβάσεως τών έν λόγω εγγράφων, ή Διαβιβάζουσα ' Α ρ χ ή
οφείλει νά Ίκανοποιηθή δτι ταΰτα εινάι κ α τ ά τύπον έν τ ά ξ ε ι συμφώνως ττρος
τό δίκαιον του Κράτους του απαιτούντος.
3. Ή Διαβιβάζουσα 'Αρχή δύναται νά έκφράζη προς τήν Λαμβάνουσαν
'Αρχήν γνώμην επί τής ουσίας τής υποθέσεως καί δύναται νά ε'ισηγηθή τ ή ν
παροχήν προς τον απαιτούντα δωρεάν νομικής αρωγής καί απαλλαγής' οτπό
τών εξόδων.
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"Αρθρον 5
Διαβίβασις Δικαστικών 'Αποφάσεων και Έτερων
Δικαστικών Τίτλων.
1. Ή Διαβιβάζουσα 'Αρχή, τη αιτήσει του απαιτούντος, θα διαβιβάζη κατά
τάς διατάξεις του "Αρθρου 4, παν όριστικόν ή προσωρινόν διάταγμα και πάν
έτερον δικαστικόν τίτλον έπιτευχθέντα ύπό του απαιτούντος ενώπιον αρμοδίου
δικαστηρίου οιουδήποτε τών Συμβαλλομένων Μερών δια την πληρωμήν διατρο
φής, καθώς επίσης, οσάκις άναγκαΐον και έφικτόν, τά πρακτικά τής διαδικα
σίας κατά την οποίαν εξεδόθη το εν λόγω διάταγμα.
2. Τά εν τη προηγουμένη παραγράφω αναφερόμενα διατάγματα και οι
δικαστικό! τίτλοι δύνανται νά διαβιβάζωνται καθ' ύποκατάστασιν ή επιπροσ
θέτως τών έν τω "Αρθρω 3 μνημονευομένων εγγράφων.
3. Ή κατά το "Αρθρον 6 διαδικασία δύναται να περιλαμβάνη, συμφώνως
προς το δίκαιον του Κράτους του καθ' οδ ή άπαίτησις, διαδικασίαν κυρήξεως
τής έκτελεστότητος (τών δικαστικών αποφάσεων ή τίτλων) ή άγωγήν έρειδο
μένην επί του κοπτά την παράγραφον 1 διαβιβασθέντος τίτλου.
"Αρθρον 6
Καθήκοντα τής Λαμβανούσης 'Αρχής
1. Ύπό την έπκρύλαξιν πάντοτε τής εκ μέρους του απαιτούντος δοθείσης
εξουσιοδοτήσεως, ή Λαμβάνουσα 'Αρχή οφείλει νά προβή διά λογαριασμόν του
απαιτούντος εις άπαντα τά κατάλληλα διαβήματα διά την διεκδίκησα/ δια
τροφής, περιλαμβανομένης τής διευθετήσεως τής απαιτήσεως και, οσάκις παρα
στή ανάγκη, τής εξασφαλίσεως και εκτελέσεως παντός διατάγματος ή ετέρου
δικαστικού τίτλου διά τήν πληρωμήν διατροφής. .
2. Ή Λαμβάνουσα 'Αρχή οφείλει νά τηρή την Διαβιβάζουσοα/ 'Αρχήν ένή
μερον επί τών τελευταίων εξελίξεων. Έάν αϋτη αδύνατη νά ένεργήση οφείλει
νά πληροφόρηση τήν Διαβιβάζουσαν 'Αρχήν περί τών αίτιων και νά έπιστρέψη
το έγγραφον.
.3. Παρά τάς διατάξεις τής παρούσης Συμβάσεως, έφαρμοστέον δίκαιον
επί παντός ζητήματος προκύπτοντος έν οιαδήποτε τοιαύτη αγωγή ή διαδικασία
θά είναι το δίκαιον του Κράτους τοΰ καθ' οδ ή άπαίτησις, περιλαμβανομένου
και τοΟ ιδιωτικού διεθνούς δικαίου αύτοΰ.
"Αρθρον 7
"Εγγραφα Παρακλήσεως (Letters of Request)
Έ ά ν εις τά δίκαια τών δύο ενδιαφερομένων Συμβαλλομένων Μερών υφί
σταται πρόνοια περί εγγράφων παρακλήσεως, οι κάτωθι κανόνες, θά τυγχάνουν
εφαρμογής:
(α) Δικαστήριον άκροώμενον αγωγής τίνος περί διατροφής δύναται νά
άπευθύνή έγγραφα παρακλήσεως (letters of request) διά συμπληρωματικόν εγ
γραφον ή άλλην μαρτυρίαν εϊτε προς το άρμόδιον δικαστήριον του ετέρου
Συμβαλλομένου Μέρους είτε προς οιανδήποτε έτέραν αρχήν ή ίδρυμα όριζό
μενον ύπό του έτερου Συμβαλλομένου Μέρους εις τήν έπικράτειαν του' όποιου
πρόκειται νά έκπληρωθή ή παράκλησις.
(β) "Ινα οι διάδικοι δυνηθούν νά παραστούν ή αντιπροσωπευθούν, ή παρα
κληθεΐσα αρχή οφείλει νά ειδοποίηση τήν Λαμβάνουσατν 'Αρχήν και τήν ενδια
φερόμενη ν Διαβιβάζουσαν 'Αρχήν, καθώς και τον καθ' οδ ή άπαίτησις, περί
τής ημερομηνίας και τοΟ τόπου διεξαγωγής τής αιτηθείσης διαδικασίας.
(γ) Τά έγγραφα παρακλήσεως (letters of request) δέον νά εκπληρούνται
μετά πάσης πρόσφορου ταχύτητος' έν περιπτώσει μη εκπληρώσεως τών έν λόγω
εγγράφων παρακλήσεως (letters of request) εντός τεσσάρων μηνών άπό τής
λήψεως αυτών ύπό τής παρακληθείσης αρχής, οι λόγοι τής μή^ εκπληρώσεως
ή τής καθυστερήσεως δέον νά κοινοποιώνται προς τήν παρακαλέσασαν αρχήν.
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(δ) Ή έκπλήρωσις των εγγράφων παρακλήσεως (letters of request) δεν
θέλει συνεπάγεται την άπόδοσιν τελών η εξόδων οιουδήποτε είδους.
(ε)" Ή έκπλήρωσις εγγράφων παρακλήσεως (letters of request) δύναται να
άποκρουσθή μόνον: —
(1) εάν δεν απεδείχθη ή αύθεντικότης των έγγραφων'
(2) εάν το Συμβαλλόμενον Μέρος εις την έπικράτειαν του όποιου πρό
κ ε ι τ α ι νά εκπληρωθούν τ ά έγγραφα φρονή στι θά διεκυβεύέτο ως
εκ τούτου ή κυριαρχία κ α ι ή ασφάλεια αύτου.
"Αρθρον 8
Διαφοροποίησις Διαταγμάτων
Αϊ διατάξεις της παρούσης Συμβάσεως εφαρμόζονται ωσαύτως κ α ι έπί
αιτήσεων διά την διαφοροπόίησιν τών περί διατροφής διαταγμάτων.
"Αρθρον 9
Ά π α λ λ α γ α ί κ α ι Διευκολύνσεις
1. Εις τάς κατά την παροΰσαν Σύμβασιν διαδικασίας, οί απαιτούντες θά
απολαύουν ϊσης μεταχειρίσεως κ α ι τών αυτών απαλλαγών κατά τήν πληρωμήν
εξόδων κ α ι επιβαρύνσεων οίας απολαύουν οί κάτοικοι ή υπήκοοι του Κράτους
ένθα εκκρεμεί ή διαδικασία.
2. Οί απαιτούντες δεν θά ύποχρεώνται, λόγω της ιδιότητος των ως α λ λ ο 
δαπών ή μη κατοίκων, νά παράσχουν οιονδήποτε έγγυητικόν όμόλογον ή νά
προβούν εις οιανδήποτε πληρωμήν ή κατάθεσιν ύπό μορφήν ασφαλείας δι' £ξοδα
ή άλλως πως.
3. Αϊ Διαβιβάζουσαι και Λαμβάνουσαι Ά ρ χ α ί δεν θά επιβάλλουν οιαδή
ποτε τέλη διά παρασχεθείσας υπηρεσίας δυνάμει της παρούσης Συμβάσεως.
"Αρθρον 10
Μεταφορά Χρηματικών Ποσών
Συμβαλλόμενον Μέρος, κ α τ ά το δίκαιον του όποιου ή είς τήν άλλοδαττήν
μεταφορά χρηματικών ποσών εΐναι περιωρισμένη, οφείλει νά παρέχη τήν ύψί
στην προτεραιότητα είς τήν μεταφοράν χρηματικών ποσών πληρωτέων διά δια
τροφήν ή κάλυψιν δαπανών σχετικών προς διαδικασίας δυνάμει της παρούσης
Συμβάσεως.
"Αρθρον 11
Πρόνοια δι 5 'Ομοσπονδιακά Κράτη
Έ ν περιπτώσει 'Ομοσπονδιακού ή ενιαίου Κράτους, αί ακόλουθοι διατάξ,εις
θά τυγχάνουν εφαρμογής:—
(α) Άναφορικώς προς έκεΐνα τ ά άρθρα της παρούσης Συμβάσεως τ ά
όποια εμπίπτουν εντός της νομοθετικής δικαιοδοσίας της ομοσπονδιακής νομο
θετικής αρχής, αί υποχρεώσεις της 'Ομοσπονδιακής Κυβερνήσεως μέχρι του
βαθμού τούτου θά εΐναι αί α ύ τ α ι ώς και αί τών Μερών εκείνων τ ά όποια δεν
είναι 'Ομοσπονδιακά Κράτη.
(β) Άναφορικώς προς εκείνα τ ά άρθρα τής παρούσης Συμβάσεως τ ά
όποια εμπίπτουν εντός τής νομοθετικής δικαιοδοσίας τών επί μέρους Κροατών,
επαρχιών ή καντονιών τά όποια, κ α τ ά το όμοσπονδιακόν σύστημα, δεν 6τκ>
χρεουνται νά προβούν είς νομοθετικήν ένέργειαν, ή 'Ομοσπονδιακή Κυβέρνησις
οφείλει νά φέρη τ ά έν λόγω άρθρα μετ' ευμενούς συστάσεως είς γνώσιν τών
αρμοδίων αρχών τών έπί μέρους Κρατών, επαρχιών ή καντονιών ώς οΐον τε
τάχιστα"
( γ ) Όμοσπονδιακόν Κράτος Μέρος τής παρούσης Συμβάσεως οφείλει,
κατόπιν αιτήσεως οιουδήποτε έτερου Συμβαλλομένου Μέρους διαβιβαζομένης
μέσω του Γενικού Γραμματέως, νά παράσχη εκθεσιν περί του δικαίου κ α ι τής
πρακτικής τής 'Ομοσπονδίας κ α ι τών έπί μέρους αυτής μελών έν σχέσει προς
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οιανδήποτε συγκεκριμένη.ν διάταξιν της Συμβάσεως, έμφαίνουσαν την εκτασιν
κατά την οποίαν έχει προσδοθή Ισχύς εΙς την εν λόγω διάταξιν δια νομοθετικής
ή ετέρας ενεργείας.
"Αρθρον 12
Εδαφική Εφαρμογή
Αϊ διατάξεις της παρούσης Συμβάσεως επεκτείνονται ή εφαρμόζονται εξ
ϊσου και εις άπαντα τά μή αύτο κυβερνώ μένα, ύπό έμπίστευσιν ή έτερα εδάφη
διά τάς διεθνείς σχέσεις των οποίων Συμβαλλόμενόν τι Μέρος είναι ύπεύθυνον,
έκτος εάν το τέλευταΐον, κατά τήν έπικύρωσιν ή προσχώρησιν είς τήν παρουσαν
Σύμβασιν, έχει ειδοποιήσει δτι ή Σύμβασις δεν θέλει εφαρμόζεται είς εν ή
πλείονα των έν λόγω εδαφών. Πάν Συμβαλλόμενόν Μέρος προβαΐνον είς τοιαύ
την δήλωσιν δύναται οποτεδήποτε μεταταυτα, διά γνωστοποιήσεως προς τον
Γενικόν Γραμματέα, νά έπεκτείνη τήν έφαρμογήν της Συμβάσεως είς οιονδήποτε
ή είς άπαντα τά εδάφη ταύτα.
"Αρθρον 13
Υπογραφή, Έπικύρωσις ικαΐ Προσχώρησις
Ή παρούσα Σύμβασις θά είναι ανοικτή δι' ύπογραφήν μέχρι της 31ης
Δεκεμβρίου, 1956, εκ μέρους παντός Μέλους των Ηνωμένων 'Εθνών, παντός
μή μέλους Κράτους το όποιον είναι Συμβαλλόμενόν Μέρος του Καταστατικού
του Διεθνούς Δικαστηρίου της Δικαιοσύνης, ή μέρους ειδικευμένης τινός οργα
νώσεως; καθώς καΐ παντός ετέρου μή μέλους Κράτους το όποιον έχει προσκληθή
ύπό τοΰ Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου ίνα καταστη Συμβαλλόμενόν
Μέρος της Συμβάσεως.
"Αρθρον 14
"Εναρξις 'Ισχύος
1. Ή παρούσα Σύμβασις θά άρχίση Ισχύουσα μετά παρέλευσιν τριάκοντα
ήμερων άπό της ημερομηνίας καταθέσεως του τρίτου εγγράφου επικυρώσεως
ή προσχωρήσεως συμφών'ως προς το "Αρθρον 13.
2. "Εναντι εκάστου Κράτους έπικυροΰντος ή προσχωροΰντός είς τήν Σύμ
βασιν μετά τήν κατάθεσιν του τρίτου εγγράφου επικυρώσεως ή προσχωρήσεως,
η. Σύμβασις θά άρχίση ισχύουσα μετά παρέλευσιν τριάκοντα ημερών άπό της
ημερομηνίας καταθέσεως ύπό του έν λόγω» Κράτους του οικείου αυτού εγγρά
φου επικυρώσεως ή προσχωρήσεως.
"Αρθρον 15
Καταγγελία
1. Πάν Συμβαλλόμενόν Μέρος δύναται νά καταγγείλη τήν παρουσαν Σύμ
βασιν διά γνωστοποιήσεως προς τον Γενικόν Γραμματέα. Ή τοιαύτη καταγγε
λία δύναται ωσαύτως νά άφορα εις τίνα ή άπαντα τά έν "Αρθρω 12 μνημονευ
θέντα εδάφη.
2. Ή καταγγελία θά λαμβάνη ίσχύν μετά παρέλευσιν ενός έτους άπό της
ημερομηνίας λήψεως της γνωστοποιήσεως ύπό του Γενικού Γραμματέως, πλην
δμως αυτή δεν θά έπηρεάζη υποθέσεις εκκρεμούσας κατά τον χρόνον καθ' δν
αύτη λαμβάνει Ισχύν.
"Αρθρον 16
Διευθέτησις Διαφορών
'Εάν μεταξύ Συμβαλλομένων Μερών ήθελε προκύψει διαφορά σχετιζόμενη
προς τήν έρμηνείαν ή τήν έφαρμογήν της παρούσης Συμβάσεως και εάν ή
διαφορά αυτή δεν εχη διευθετηθή δι' ετέρων μέσων, αύτη θά παραπέμπεται ε'ις
το Διεθνές Δικαστήριον Δικαιοσύνης. Ή διαφορά θά φέρεται ενώπιον του Δικα
στηρίου εϊτε διά γνωστοποιήσεως ειδικής τίνος συμφωνίας ή διά μονομερούς
αιτήσεως ενός των έν τη διάφορα μερών.
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"Αρθρον 17
'Επιφυλάξεις

1. Εις περίπτωσιν κατά την οποίαν οιονδήποτε Κράτος δηλοΐ έπιφύλαξιν ως
προς οιονδήποτε εκ των άρθρων της παρούσης Συμβάσεως κατά τον χρόνον
ΐ η ς επικυρώσεως ή προσχωρήσεως, ό Γενικός Γραμματεύς θά κοινοποιη το
κείμενον της επιφυλάξεως προς άπαντα τ ά Κράτη Συμβαλλόμενα Μέρη της
παρούσης Συμβάσεως, καθώς κ α ι προς τ ά λοιπά Κράτη τ ά αναφερόμενα έν
τω "Αρθρω 13. Παν Συμβαλλόμενον Μέρος το όποιον αντιτίθεται προς την
έπιφύλαξιν δύναται, εντός περιόδου ένενήκοντά ημερών από της ημερομηνίας
της κοινοποιήσεως, νά γνωστοποίηση εις τον Γενικόν Γραμματέα δτι δεν απο
δέχεται ταύτην, ή δε Σύμβασίς τότε δεν θέλει τεθή έν Ισχύϊ ώς προς τάς σχέσεις
μεταξύ του αντιτιθεμένου Κράτους κ α ι του Κράτους του διατυπώσαντος την
έπιφύλαξιν. Παν μεταγενεστέρως προσχωρούν Κράτος δύναται νά προβη εις
την τοιαύτην γνωστοποίησιν κατά τον χρόνον ,τής προσχωρήσεως.
2. Συμβαλλόμενον Κράτος δύναται οποτεδήποτε νά άποσύρη τήν προηγου
μένως γενομένην έπιφύλαξιν κ α ι θά γνωστοποιη τήν τοιαύτην άπόσυρσιν εις
τον Γενικόν Γραμματέα.
"Αρθρον 18
Άμοιβαιότης
Συμβαλλόμενον τ ι Μέρος δεν δικαιούται νά έπωψεληθη της παρούσης Σ υ μ 
βάσεως έναντι ετέρων Συμβαλλομένων Μερών πλην καθ' ην εκτασιν και αυτό
τούτο δεσμεύεται ύπό της Συμβάσεως.
"Αρθρον 19
Γνωστοποιήσεις υπό του Γενικού Γραμματέως
1. Ό Γενικός Γραμματεύς θά άνακοινοΐ προς άπαντα τ ά Μέλη τών Η ν ω 
μένων Εθνών και τά μη μέλη Κράτη τ ά αναφερόμενα έν τω "Αρθρω 13 :
(α) τάς κατά τήν παράγραφον 3 του "Αρθρου 2 κοινοποιήσεις'
(β) τάς κατά τήν παράγραφον 2 του "Αρθρου 3 λαμβανομένας πληροφορίας'
( γ ) τάς κατά το "Αρθρον 12 γενομένας δηλώσεις κ α ι γνωστοποιήσεις"
(δ) τάς κατά το "Αρθρον 13 ύπογραφάς, επικυρώσεις κ α ι προσχωρήσεις"
(ε) τήν ήμερομηνίαν κατά τήν οποίαν ή Σύμβασις ετέθη έν ίσχύϊ κατά τήν
παράγραφον 1 του "Αρθρου 14"
(στ) τάς κατά τήν παράγραφον 1 τοΰ "Αρθρου 15 γενομένας καταγγελίας*
(ζ) τάς κατά το "Αρθρον 17 γενομένας επιφυλάξεις καΐ γνωστοποιήσεις.
2. Ό Γενικός Γραμματεύς θά άνακοινοΐ ωσαύτως προς άπαντα τ ά Συμβαλ
λόμενα Μέρη τάς κατά το "Αρθρον 20 λαμβανομένας παρακλήσεις αναθεω
ρήσεως κ α ι απαντήσεις αυτών.
"Αρθρον 20
Άναθεώρησις
1. Πάν Συμβαλλόμενον Μέρος δύναται νά ζητήση άναθεώρησιν της παρού
σης Συμβάσεως οποτεδήποτε διά γνωστοποιήσεως απευθυνόμενης προς τον
Γενικόν Γραμματέα.
2. Ό Γενικός Γραμματεύς θά διαβιβάζη τήν γνωστοποίησιν εις £καστον
Συμβαλλόμενον Μέρος μετά παρακλήσεως δπως το έν λόγω Συμβαλλόμενον
Μέρος απάντηση εντός τεσσάρων μηνών κατά πόσον επιθυμεί τήν σύγκλησιν
Διασκέψεως προς έξέτασιν της προτεινομένης τροποποιήσεως. Έ ά ν ή πλειο
νότης τών Συμβαλλομένων Μερών εύνοή τήν σύγκλησιν Διασκέψεως, αυτή θά
συγκαλήται ύπό του Γενικού Γραμματέως.
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"Αρθρον 21
Γλώσσαι και Κατάθεσις της Συμβάσεως
Το πρωτότυπον της παρούσης Συμβάσεως, του οποίου το Κινεζικόν, Ά γ γ λ ι κόν, Γαλλικόν, Ρωσικόν και Ίσπανικόν κείμενον είναι εξ ίσου αύθεντικόν, θά
κατατεθη παρά τω Γενικω Γραμματεΐ, ό όποιος θά διαβίβαση κεχωρισμένα
αντίγραφα τούτου εις άιταντα τά Κράτη τά αναφερόμενα έν τω "Αρθρω 13.

