
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ύπ" Άρ. 406 της 6ης ΜΑΙΌΥ 1965 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ό περί Κυρώσεως της Συμβάσεως και του Πρωτοκόλλου προς Καταστο-

λήν της Παραχαράξεως και Κιβδηλείας Νόμος του 1965, τό κείμενον του οποίου 
ακολουθεί, εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπρια
κής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 22 του 1965 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΝ ΤΗΣ 

ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΕΩΣ ΚΑΙ ΚΙΒΔΗΛΕΙΑΣ ΔΙΕΘΝΗ 
ΣΥΜΒΑΣ IN ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ 20ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1929 
Επειδή την 20ήν 'Απριλίου 1929, έγένετο έν Γενεύη ή διεθνής Σύμ Προοίμιον. 

βασις προς καταστολήν της παραχαράξεως και κιβδηλείας μετά του 
Πρωτοκόλλου αύτης : 

Και επειδή δι' αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου ύπ* αριθ
μόν 4555 καΐ ήμερομηνίαν 18 Μαρτίου 1965, ή Κυπριακή Δημοκρατία 
προσεχώρησεν εις τή,ν έν λόγω Σύμδασιν και Πρωτόκολλον. 

Διά ταύτα ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Κυρώσεως της Συμ- Συνοπτικός 
βάσεως και του Πρωτοκόλλου προς Καταστολήν της Παραχαράξεως τίτλος. 
και Κιβδηλείας Νόμος του 1965. 

2. Έ ν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν έκ του κειμένου προκύπτη Ερμηνεία. 
αντίθετος έννοια— 

«Σύμβασις» σημαίνει τήν διεθνή σύμβασιν προς καταστολήν της 
παραχαράξεως και κιβδηλείας μετά τοΟ πρωτοκόλλου αυτής ύπο
γραφεΐσαν είς Γενεύην την 20ήν 'Απριλίου 1929. 
3 . Ή Σύμβασις, της οποίας τό κείμενον εκτίθεται είς τόν Πίνακα, Κύρωσις 

ώς και ή είς αυτήν προσχώρησις της Κυπριακής Δημοκρατίας διά του Συμβάσεως 
παρόντος Νόμου κυροΟνται. Πίναξ. 

(377) 
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Π Ι Ν Α Ξ 
("Αρθρον 3) 

ΚΕΙΜΕΝΟΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΕΩΣ ΚΑΙ 
Κ1ΒΔΗΛΕΙΑΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ Σ Υ Μ Β Α Σ Ε Ω Σ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

ΑΥΤΗΣ Τ Η Σ 20ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1929. 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 
"Αρθρον 1. ^ 

Τά Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη άναγνωρίζουσι τους είς τό πρώτον μέρος 
της παρούσης Συμβάσεως έκτεθέντας κανόνας ώς τό μάλλον άποτελεσματικόν 
μέσον, κατά τάς σημερινάς περιστάσεις, προς πρόληψιν καΐ καταστολήν των 
παραβάσεων παραχαράξεως και κιβδηλείας. 

"Αρθρον 2. 
Έν τη παρούση Συμβάσει ή λέξις «νόμισμα» σημαίνει χαρτονόμισμα (συμ

περιλαμβανομένων των τραπεζογραμματίων) και των μεταλλικών νομισμάτων 
τών νομίμως κυκλοφορούντων. 

"Αρθρον 3. 
Τιμωρούνται ώς παραβάσεις κοινού δικαίου : 
1. "Απασαι αϊ δόλιαι πράξεις κατασκευής ή αλλοιώσεως νομίσματος, ανε

ξαρτήτως του προς έπίτευξιν του αποτελέσματος χρησιμοποιηθέντος μέσου. 
2. Ή δόλία θέσις είς κυκλοφορίαν πλαστών νομισμάτων. 
3. ΑΙ πράξεις είσαγωγής είς την χώραν ή αποδοχής ή προμηθείας πλαστού 

νομίσματος έν γνώσει τής πλαστότητός του προς τόν σκοτιόν τής θέσεως αυτού 
είς κυκλοφορίαν. 

4. ΑΙ άπόπειραι τών παραβάσεων τούτων και αί πράξεις συμμετοχής έκ 
προθέσεως. 

5. ΑΊ δόλιαι πράξεις κατασκευής, αποδοχής ή προμηθείας εργαλείων ή 
άλλων αντικειμένων προωρισμένων ώς έκ τής φύσεως των είς τήν κατασκευήν 
πλαστών νομισμάτων κα ι είς τήν άλλοίωσιν νομισμάτων. 

"Αρθρον 4. 
Έκαστη τών έν άρθρω 3 προβλεπομένων πράξεων, άν διαπραχθώσιν είς 

διαφόρους χώρας, δέον. νά θεωρήται ώς χωριστή παράβασις. 

"Αρθρον 5. 
Δέν πρέπει νά καθιερωθή από τής απόψεως τών τιμωριών διάκρισις μεταξύ 

τών πράξεων των προβλεπομένων έν αρθρω 3 προκειμένου περί εθνικού ή ξένου 
νομίσματος" ή διάταξις αυτή δέν δύναται νά ύπαχθή είς κανένα δρον νομίμου 
ή συμβατικής άμοιβαιότητος. 

"Αρθρον 6. 
ΑΙ χώραι, αΐτινες αποδέχονται τήν αρχήν τής διεθνούς υποτροπής άναγνω

ρίζουσιν, ύπό τους δρους τους καθιερωμένους ύπό τής σχετικής νομοθεσίας των, 
ώς γενεσιουργούς τοιαύτης υποτροπής, τάς ξένας καταδίκας τάς άπαγγελθεί
σας έξ αφορμής μιας τών έν άρθρω 3 προβλεπομένων πράξεων. 

"Αρθρον 7. , 
Έν ώ μέτρω ή σύστασις πολιτικής αγωγής εΐναι παραδεκτή ύπό τής εσω

τερικής νομοθεσίας, ol ξένοι πολιτικοί διάδικοι, συμπεριλαμβανομένου, ενδε
χομένως του Ύψηλου Συμβαλλομένου Μέρους του Οποίου τό νόμισμα παρεχα
ράχθη, δέον νά άπολαύωσι τής εξασκήσεως απάντων τών δικαιωμάτων τών ανε
γνωρισμένων είς τους κατοίκους ύπό τών νόμων τής χώρας είς ήν εκδικάζεται 
ή ύπόθεσις. 
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"Αρθρον 8. 
Οί υπήκοοι των χωρών των μή αποδεχόμενων την αρχήν της εκδόσεως των 

ομοεθνών, οΐτινες είσήλθον έπί του εδάφους της χώρας των άφου έγένοντο ένο
χοι εις τό έξωτερικόν τών έν άρθρω 3 προβλεπομένων πράξεων, δέον νά τιμω
ρηθώ,σιν ώς ήθελον τιμωρηθή έάν ή πραξις εΐχεν έκτελεσθή έπί του εδάφους των 
και καθ' ή ν περίπτωσιν ακόμη δ ένοχος απέκτησε τήν υπηκοότητα του μετά τήν 
διάπραξιν της πράξεως. 

Ή διάταξις αυτή δέν είναι εφαρμοστέα έάν, εις παρομοίαν περίπτωσιν, ή 
έκδοσις ενός ξένου δέν θά ήδύνατο νά παρασχεθή. 

"Αρθρον 9. 
Οί αλλοδαποί οί διαπράξαντες είς τό έξωτερικόν πράξεις προβλεπόμενος 

έν άρθρω 3 και οΐτινες ευρίσκονται έπί τοΟ εδάφους χώρας, ής ή εσωτερική νο
μοθεσία αποδέχεται ώς γενικόν κανόνα τήν αρχήν της καταδιώξεως παραβά
σεων διαπραχθεισών είς τό έξωτερικόν, δέον νά τιμωρώνται κατά τόν ϊδιον τρό
πον ώς έάν ή πραξις εΐχεν έκτελεσθή έπί του εδάφους της χώρας ταύτης. 

Ή ύποχρέωσις της καταδιώξεως εξαρτάται έκ του δρου δτι ή έκδοσις έζη
τήθη καΐ δτι ή χώρα παρ' ής ζητείται ή έκδοσις δέν δύναται νά παραδώση τόν 
κατηγορούμενον διά λόγον άσχετον προς τήν πραξιν. 

"Αρθρον 10. 
Αί έν άρθρω 3 προβλεπόμεναι πράξεις συμπεριλαμβάνονται αυτοδικαίως 

ώς περιπτώσεις εκδόσεως είς πασαν σύμβασιν εκδόσεως συναφθεΐσαν ή συνα
φθησομένην μετά τών διαφόρων Υψηλών Συμβαλλομένων Μερών. 

Τά Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη, άτινα δέν έξαρτώσι τήν έκδοσιν έκ της 
υπάρξεως Συμβάσεως ή του δρου της άμοιβαιότητος, άναγνωρίζουσιν άπό 
τούδε τάς έν άρθρω 3 προβλεπομένας πράξεις ώς περιπτώσεις εκδόσεως με
ταξύ των. 

Ή έκδοσις θά παρασχεθή συμφώνως προς τό δίκαιον του εκδίδοντος 
Κράτους. 

"Αρθρον Π . 
Τά πλαστά νομίσματα ώς και τά έν άρθρω 3, αριθ. 5 κατονομαζόμενα ερ

γαλε ία και λοιπά αντικείμενα δέον νά κατάσχωνται και δημεύωνται. Τά νομί
σματα ταύτα, εργαλεία και αντικείμενα μετά τήν δήμευσιν δέον νά παραδίδων
τα ι , τη αίτήσει της, είτε είς τήν Κυβέρνησιν, είτε είς τήν Έκδοτικήν Τράπεζαν, 
περί των νομισμάτων της οποίας πρόκειται, εξαιρέσει τών πειστηρίων, ών ή 
φύλαξις είς τά εγκληματολογικά άρχεΐα επιβάλλεται ύπό του νόμου της χώρας, 
ένθα έγένετο ή δίωξις, και τών δειγμάτων ών ή διαβίβασις είς τό Κεντρικόν 
Γραφειον, περί οδ τό άρθρον 12, ήθελε κριθή σκόπιμος. 

Έν πάση περιπτώσει, πάντα τά αντικείμενα ταύτα δέον νά άχρηστευθώσιν. 

"Αρθρον 12. 
Είς έκάστην χώραν αί έρευναι περί κατασκευής πλαστών νομισμάτων δέον 

νά^όργανωθώσιν, εντός του πλαισίου της εθνικής νομοθεσίας, παρ' ενός Κεντρι

κού Γραφείου. 
Τό Κεντρικόν Γραφειον δέον νά ευρίσκεται έν στενή επαφή : 
(α) Μετά τών εκδοτικών οργανισμών. 
(β) Μετά τών αστυνομικών άρχων είς τό έσωτερικόν της χώρας. 
(γ) Μετά τών Κεντρικών Γραφείων τών λοιπών χωρών. 
Δέον νά συγκεντρώνη, είς έκάστην χώραν, πάσας τάς πληροφορίας τάς 

δυναμένας νά διευκολύνωσι τάς έρευνας, ιήν πρόληψιν και τήν καταστολήν της 
κατασκευής πλαστών νομισμάτων. 
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Αρθρον 13. 
Τά Κεντρικά Γραφεία των διαφόρων χωρών δέον νά έτηκοινωνώσι δι' άπ' 

ευθείας μεταξύ των αλληλογραφίας. * 
"Αρθρον 14. 

"Εκαστον Κεντρικόν Γραφεϊον, εντός των ορίων καθ' α ήθελε κρίνει τοΟτο 
σκόπιμον, δέον νά άποστέλλη είς τά Κεντρικά Γραφεία των λοιπών χωρών συλ * 
λογήν αυθεντικών ή κυρωμένων δειγμάτων τών νομισμάτων της χώρας του. 
Δέον νά άνακοινοΐ, εντός τών αυτών ορίων τακτικώς, είς τά ξένα Κεντρικά Γρα
φεία, παρέχον είς αυτά πασαν άναγκαίαν πληροφορίαν : 

(α) διά τάς έν τη χώρα του γενομένας νέας εκδόσεις νομισμάτων" 
(β) διά την έκ της κυκλοφορίας άρσιν και παραγραφήν νομισμάτων. 
Πλην τών περιπτώσεων καθαρώς τοπικού ενδιαφέροντος Μκαστον Κεντρικόν 

Γραφεΐον, καθ' α δρια ήθελε τούτο κρίνει σκόπιμον, δέον νά άνακοινοΐ είς τά * 
Κεντρικά Γραφεία τών άλλων χωρών : 

(1) Τάς ανακαλύψεις πλαστών νομισμάτων. Ή άνακοίνωσις παραχαρά
ξεως γραμματίων Τραπέζης ή Κράτους θά συνοδεύηται διά τεχνικής περιγρα
φής τών πλαστογραφημένων, γινομένης αποκλειστικώς παρά του εκδοτικού 
οργανισμού τοΟ οποίου έπλαστογραφήθησαν τά γραμμάτια, και διά φωτογραφι * 
κής αναπαραγωγής ε'ι δυνατόν τοΰ δείγματος του πλαστού γραμματίου. Είς 
έπείγουσαν περίπτωσιν, ε'ιδοποίησις καΐ σύντομος περιγραφή παρά τών αστυνο
μικών άρχων δύνανται νά αποστέλλονται υπό έχεμύθειαν είς τά ενδιαφερόμενα 
Κεντρικά Γραφεϊα( υπό την έπιφύλαξιν τής ειδοποιήσεως και τεχνικής περιγρα
φής περί ής γίνεται μνεία ανωτέρω. 

(2) Τάς έρευνας, καταδιώξεις, συλλήψεις, καταδίκας, απελάσεις τών 
κιβδηλοποιών, ώς και τυχόν μετατοπίσεις των και πάσαν χρήσιμον πληροφορίαν, 
ιδία τά χαρακτηριστικά, δακτυλικά άποτυπώμοττα και φωτογραφίας τών κιβδη
λοποιών. « 

(3) Λεπτομερείς περιγραφάς άνακαλυφθείσης κατασκευής, σημειουμένου 
έάν κατά τήν άνακάλυψιν επετεύχθη ή έξ ολοκλήρου κατάσχεσις τών έν κυκλο
φορία τεθέντων κιβδήλων νομισμάτων. 

"Αρθρον 15. "* 
Προς έξασφάλισιν, τελειοποίησιν και άνάπτυξιν τής διεθνούς συνεργασίας 

προς πρόληψιν και τιμωρίαν τής κιβδηλοποιΐας, οι αντιπρόσωποι τών Κεντρικών 
Γραφείων τών Υψηλών Συμβαλλομένων Μερών δέον λ'ά συγκροτώσιν άπό και
ρού είς καιρόν συνδιασκέψεις τή συμμετοχή τών αντιπροσώπων τών εκδοτικών 
τραπεζών και τών ενδιαφερομένων κεντρικών άρχων. Ή όργάνωσις και ό έλεγ
χος κεντρικού διεθνούς γραφείου πληροφοριών θέλει συζητηθή είς μίαν άπό τάς 
συνδιασκέψεις αύτάς. 

. "Αρθρον 16. . * 
Ή διαβίβασις ανακριτικών εντολών σχετικών προς τάς έν άρθρω 3 παρα

βάσεις δέον νά γίνηται : 
(α) Κατά προτίμησιν δι* άπ' ευθείας επικοινωνίας μεταξύ τών δικαστικών 

άρχων, ενδεχομένως δέ διά τών Κεντρικών Γραφείων. ^ 
(β) Δι' απ' ευθείας αλληλογραφίας τών Υπουργών τής Δικαιοσύνης τών 

δύο χωρών ή διά τής άπ' ευθείας αλληλογραφίας τής αρχής τής αιτού
σης χώρας προς τόν Ύπουργόν τής Δικαιοσύνης τής είς έ'κδοσιν καλού
μενης χώρας. 

(γ) Διά του διπλωματικού ή προξενικού πράκτορος τής αιτούσης χώρας 
έν τή καλούμενη είς έ'κδοσιν χώραν. Ό πράκτωρ ούτος θά διαβίβαση 
άπ' ευθείας τήν άνακριτικήν έντολήν είς τήν άρμοδίαν δικαστικήν αρ
χήν ή είς τήν ύποδεικνυομένην παρά τής είς έ'κδοσιν καλούμενης' χώ * 
ρας, θά λάβη δέ άπ' εύθέίάς παρά τής αρχής ταύτης τά έ'γγραφα τά: 

συνιστώντα τήν έκτέλεσιν τής ανακριτικής εντολής. 
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Είς τάς περιπτώσεις (α) και (γ) θά άποστέλληται έν ταυτώ πάντοτε εις 
την άνωτέραν αρχήν της εις έκδοσιν καλούμενης χώρας αντίγραφαν της ανακρι
τικής εντολής. 

Ελλείψει εναντίας συμφωνίας, ή ανακριτική εντολή δέον νά συντάσσηται 
είς τήν γλώσοαν τής αιτούσης αρχής δυναμένης τής είς εκδοσιν καλούμενης 
χώρας νά ζητήση μετάφρασιν είς τήν γλώσσαν της, ής τό σύμφωνον νά βεβαιω
θή παρά τής αιτούσης αρχής. 

"Εκαστον Ύψηλόν Συμβαλλόμενο ν Μέρος θά γνωστοποίηση δι* ανακοινώ
σεως απευθυνόμενης προς δκαστον Ύψηλόν Συμδαλλόμενον Μέρος τόν ανω
τέρω προβλεπόμενον τρόπον ή τρόπους μεταβιβάσεως δν αποδέχεται διά τάς 
άνακριτικάς έντολάς του Ύψηλου τούτου Συμβαλλομένου Μέρους. 

Μέχρις οδ Μκαστον Ύψηλόν Σ υμβαλλόμενον Μέρος προβή είς παρομοίαν 
ανακοίνωσα/, θέλει διατηρηθή ή έν ίσχύϊ διαδικασία του περί ανακριτικών εν
τολών. 

Ή έκτέλεσις των ανακριτικών εντολών εΐναι άπηλλαγμένη τής πληρωμής 
τελών και εξόδων, πλην τών τής πραγματογνωμοσύνης. 

Ουδεμία διάταξις του παρόντος apQpou δύναται νά έρμηνευθή ως αποτε
λούσα έκ μέρους τών Υψηλών Συμβαλλομένων Μερών ύποχρέωσιν νά άποδε
χθώσι παράβασιν τής νομοθεσίας των δσον άφορα τό σύστημα τών αποδείξεων 
έπί τών κατασταλτικών μέτρων. 

"Αρθρον 17. 
Ή συμμετοχή ενός Ύψηλου Συμβαλλομένου Μέρους είς τήν παρουσαν 

Σύμβασιν δεν δύναται νά έρμηνευθή ώς θίγουσα τήν στάσιν του έπί του γενικού 
ζητήματος τής αρμοδιότητος τής ποινικής δικαιοδοσίας ώς ζητήματος διεθνούς 
δικαίου. 

"Αρθρον 18. 
Ή παρούσα Σύμβασις άφίνει άθικτον τήν αρχήν δτι αϊ έν άρθρω 3 προβλε

πόμενοι πράξεις δέον, είς έκάστην χώραν, χωρίς ουδέποτε νά έξασφαλίζηται ή 
ατιμωρησία των, νά χαρακτηρίζωνται, διώκωνται και δικάζωνται συμφώνως 
προς τους γενικούς κανόνας τής εσωτερικής της νομοθεσίας. 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ 
"Αρθρον 19. 

Τά Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη συνομολογοΟσιν δτι πάσαι αϊ μεταξύ των 
έγερθησόμεναι διαφοραί ώς προς τήν έρμηνείαν ή τήν έφαρμογήν τής παρούσης 
Συμβάσεως θά ύποβάλλωνται, έφ' δσον δέν δύνανται νά έξομαλυνθώσι δι* απευ
θείας διαπραγματεύσεων, προς έπίλυσιν εις τό Μόνιμον Διεθνές Δικαστήριον. 

Έάν τά Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη, μεταξύ τών οποίων αναφύεται ή διά
φορα, ή ε'ν έξ αυτών, δέν εΤναι μεταξύ τών Συμβαλλομένων του Πρωτοκόλλου 
τής 16 Δεκεμβρίου 1920 περί του Μονίμου Διεθνούς Δικαστηρίου, ή διαφορά 
αΰτη θά ύποβάλληται, τή βουλήσει των και συμφώνως προς τους συνταγματι
κούς κανόνας έκαστης τούτων, είτε είς τό Μόνιμον Δικαστήριον Διεθνούς Δι
καιοσύνης, είτε είς Διαιτητικόν Δικαστήριον, συσταθέν συμφώνως προς τήν 
Σύμβασιν τής 18 'Οκτωβρίου 1907 διά τόν είρηνικόν διακανονισμόν τών διεθνών 
διαφορών, είτε είς οιονδήποτε άλλον Διαιτητικόν Δικαστήριον. 

"Αρθρον 20. 
Ή παρούσα Σύμβασις ής, τό Γαλλικόν και Άγγλικόν κείμενον παρέχουσιν 

έξ ίσου πίστιν, θά φέρη σημερινήν χρονολογίαν, δύναται δέ μέχρι τής 31 Δε
κεμβρίου 1929 νά υπογραφή ύπό παντός Μέλους—Κράτους τής Κοινωνίας τών 
Εθνών και παντός μή Μέλους—Κράτους δπερ άντεπροσωπεύθη είς τήν Συνδιά
σκεψιν ήτις έξεπόνησε τήν παρουσαν Σύμβασιν ή είς τό όποιον τό Συμβούλιον 
τής Κοινωνίας τών Εθνών θά έχη ανακοινώσει άντίτυπον τής ρηθείσης Συμ
βάσεως. 
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Ή παρούσα Σύμβασις θα έπικυρωθή. Τα έγγραφα της επικυρώσεως θα 
διαβιβασθώσιν εις τόν Γενικόν Γραμματέα της Κοινωνίας των Εθνών, δστις 
θέλει αναγγείλει την λήψιν των εις πάντα τα Μέλη της Κοινωνίας τών 'Εθνών 
ώς και εις τα μη Μέλη—Κράτη τα διαλαμβανόμενα εις τό προηγούμενον εδάφιον. 

"Αρθρον 21. 
"Από της 1ης 'Ιανουαρίου 1930 δύναται να προσχώρηση είς την παρουσαν 

Σύμβασιν παν Μέλος της Κοινωνίας τών Εθνών ή παν μή Μέλος—Κράτος δια
λαμβανόμενον είς τό άρθρον 20, παρά του οποίου δέν υπεγράφη ή συμφωνία 
αυτή. 

Τά έγγραφα της προσχωρήσεως θά διαβιβασθώσιν είς τόν Γενικόν Γραμ
ματέα της Κοινωνίας τών Εθνών, όστις θέλει αναγγείλει την λήψιν των εις 
πάντα τά Μέλη τής Κοινωνίας τών Εθνών και είς τά μή Μέλη—Κράτη περί ών 
τό ρηθέν άρθρον. 

"Αρθρον 22. 
Αί χώραι, αΐτινες είναι διατεθειμένοι νά κυρώσωσι τήν Σύμβασιν συμφώνως 

προς τό δεύτερον εδάφιον του άρθρου 20 ή νά προσχωρήσωσιν εις ταύτην δυ
νάμει του άρθρου 21, αΐτινες δμως έπιθυμούσιν δπως έξουσιοδοτηθώσι νά έπι
φέρωσιν επιφυλάξεις ώς προς τήν έφαρμογήν τής Συμβάσεως, δύνανται νά πλη
ροφορήσωσι περί τών προθέσεων των τόν Γενικόν Γραμματέα τής Κοινωνίας τών 
Εθνών. Οδτος θά ανακοίνωση αμέσως τάς επιφυλάξεις ταύτας είς πάντα τά 
Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη, έπ* ονόματι τών οποίων εγγραφον προσχωρήσεως 
ή επικυρώσεως έχει κατατεθή) ερωτών αυτά έάν έχωσιν αντιρρήσεις νά ύποβά
λωσιν. Έάν εντός εξ μηνών από τής ρηθείσης ανακοινώσεως τοΟ Γενικού Γραμ
ματέως ουδέν Ύψηλόν Συμβαλλόμενον Μέρος έ'φερεν άντίρρησιν, ή συμμετοχή 
είς τήν Σύμβασιν τής Χώρας, ήτις διετύπωσε τήν περί ής πρόκειται άντίρρησιν, 
θά θεωρηθή ώς γενομένη αποδεκτή παρά τών λοιπών Υψηλών Συμβαλλομένων 
Μερών ύπό τήν ρηθεΐσαν έπιφύλαξιν. , 

"Αρθρον 23. 
Ή έπικύρωσις παρ' ενός Ύψηλου Συμβαλλομένου Μέρους ή ή προσχώρησίς 

του είς τήν παρουσαν Σύμβασιν ύπονοεϊ δτι ή νομοθεσία του και ή διοικητική 
του όργάνωσις είναι σύμφωνοι προς τους έν τη Συμβάσει τεθέντας κανόνας. 

"Αρθρον 24. 
Πλην εναντίας δηλώσεως ενός Ύψηλου Συμβαλλομένου Μέρους κατά τήν 

ύπογραφήν, έπικύρωσιν ή προσχώρησιν, αί διατάξεις τής παρούσης Συμβάσεως 
δέν εφαρμόζονται είς τάς αποικίας, υπερπόντια εδάφη, προτεκτοράτα ή εδάφη 
ύπό έπικυριαρχίαν ή έντολήν. 

Έ ν τούτοις, τά Υψηλά. Συμβαλλόμενα Μέρη έπιφυλάττουσιν είς έαυτά τό 
δικαίωμα νά προσχωρήσωσιν εις τήν Σύμβασιν, κατά τους δρους τών άρθρων 
21 και 23, διά τάς αποικίας των, υπερπόντια εδάφη, προτεκτοράτα ή εδάφη ύπό 
έπικυριαρχίαν ή έντολήν. Έπιφυλάττουσιν επίσης ε'ις έαυτά τό δικαίωμα νά 
καταγγείλωσι κεχωρισμένως τήν Σύμβασιν συμφώνως προς τους δρους του άρ
θρου 27. 

"Αρθρον 25. 
Ή παρούσα Σύμβασις δέν θέλει τεθή έν ίσχύϊ ή μετά τήν έπικύρωσιν ή μετά 

τήν είς αυτήν συγκατάθεσιν 5 Μελών τής Κοινωνίας τών Εθνών ή μή Μελών— 
Κρατών. Ό χρόνος τής ενάρξεως τής ισχύος της άρξηται τήν 90ήν ήμέραν άπό 
τής λήψεως παρά του Γενικού Γραμματέως τής Κοινωνίας τών Εθνών τής πέμ
πτης επικυρώσεως ή προσχωρήσεως. 

"Αρθρον 26. 
Πάσα έπικύρωσις ή προσχώρησις ήτις θέλει επέλθει μετά τήν εναρξιν τής 

ισχύος τής Συμβάσεως, συμφώνως προς τό άρθρον 25, θά απόκτηση κύρος 
ευθύς άπό τής 90ής ήαέρας από τής λήψεως της παρά του Γενικού Γραμματέως 
τής Κοινωνίας τών Εθνών. 
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"Αρθρον 27. 
Ή παρούσα Σύμβασις δύναται νά καταγγελθή έξ ονόματος παντός μέλους 

της Κοινωνίας των Εθνών ή παντός Κράτους μη μέλους δι' έγγραφου κοινο
ποιήσεως απευθυνόμενης εις τον Γενικόν Γραμματέα της Κοινωνίας των Εθνών, 
δστις θά πληροφόρηση περί τούτου άπαντα τα ΜέλΓ της Κοινωνίας και τα Κρά
τη μή Μέλη τά προβλεπόμενα έν αρθρω 20. Ή καταγγελία θά ίσχύση £ν έτος 
μετά τήν χρονολογίαν καθ' ή ν θά ληφθη ύπό τοΟ Γενικού Γραμματέως της Κοι
νωνίας των 'Εθνών, δέν θά είναι δέ Ισχυρά ή έναντι του Ύψηλου Μέρους δι' δ 
αϋτη θά πραγματοποιηθή. 

"Αρθρον 28. 
Ή παρούσα Σύμβασις θά καταχωρισθη παρά του Γενικού Γραμματέως 

της Κοινωνίας τών Εθνών κατά τόν χρόνον της ενάρξεως της ισχύος της. 
Είς πίστωσιν τούτων ot ώς άνω πληρεξούσιοι υπέγραψαν τήν παρουσαν 

Σύμβασιν. 
Έγένετο έν Γενεύη τήν 20ήν 'Απριλίου 1929 είς £ν μόνον αντίτυπο ν, δπερ 

θά παραμείνη κατατεθειμένον είς τά αρχεία της Γραμματείας της Κοινωνίας 
τών Εθνών καΐ του οποίου ακριβή αντίγραψα θέλουσι παραδοθή είς πάντα τά 
Μέλη της Κοινωνίας και εις τά έν άρθρω 20 αναφερόμενα μή Μέλη—Κράτη. 

Έτυπώθη έν τφ Τυπογραφεία τής Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


