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"Αρθρον 15. 
1. Έν Γ] περιπτώσει ή Σονδιάσκεψις άποδεχθή νεωτέραν Σύμβασιν έπαγομέ-

νην έν δλω ή έν μέρει άναθεώρησιν της παρούσης και έφ' δσον ή νέα Σύμβασις 
δεν ορίζει άλλως : 

(α) Ή έπικύρωσις Οπό Μέλους της νεωτέρας Συμβάσεως της επαγόμενης 
άναθεώρησιν, επάγεται αυτοδικαίως, παρά τάς διατάξεις τοΰ ώς άνω 
άρθρου 11, άμεσον καταγγελίαν της παρούσης Συμβάσεως υπό την 
έπιφύλαξιν δτι έχει τεθή έν ίσχύϊ ή επαγόμενη την άναθεώρησιν νέα 
Σύμβασις. 

(β) Άπό της ενάρξεως της Ισχύος της επαγόμενης την άναθεώρησιν νέας 
Συμβάσεως, ή παρούσα Σύμβασις παύει νά εΐναι δεκτική επικυρώσεως 
ύπό των Μελών. 

2. Έν πάση περιπτώσει ή παρούσα Σύμβασις παραμένει έν ίσχύϊ ύπό τον 
τύπον και το περιεχόμενον αυτής διά τά Μέλη άτινα έπικυρώσαντα αυτήν δεν 
ήθελον επικυρώσει τήν αναθεωρούσαν ταύτην νέαν Σύμβασιν. 

"Αρθρον 16. 
Τό Γαλλικόν και Άγγλικόν κείμενον της παρούσης Συμβάσεως εΐναι έξ ίσου 

αυθεντικά. 

Ό Τροποποιητικός του περί Ειδικεύσεως Πιστώσεως Νόμου του 1965, Νόμος 
του 1966, τό κείμενον του οποίου ακολουθεί, εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις τήν 
έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του 
Συντάγματος. 

'Αριθμός 19 του 1966 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙ Ε Ι Δ Ι Κ Ε Υ Σ Ε Ω Σ 
Π Ι Σ Τ Ω Σ Ε Ω Σ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ 1965 

Επειδή τό έν τω άρθρω 1 τοΰ Κεφαλαίου 33 ύπό τον τίτλον «Εθνι
κή Φρουρά» ώς ψηφισθέν ύπό τής Βουλής των 'Αντιπροσώπων κονδύ 
λιον των £ 2,000,000 διεπιστώθη δτι ήτο ανεπαρκές' 

Διά ταύτα ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1 . Ό παρών Νόμος θά άναψέρηται ώς ό Τροποποιητικός του περί 
Ειδικεύσεως Πιστώσεως Νόμου του 1965 Νόμος του 1966 και θά άνα
γινώσκηται όμου μετά τοΰ περί Ειδικεύσεως Πιστώσεως Νόμου τοΰ 
1965 (έν τοις εφεξής αναφερομένου ώς «ό βασικός Νόμος»). 

2. Ό δασικός Νόμος θά έρμηνεύηται και έφαρμόζηται ώς έάν άντΐ 
του ποσού των £2,000,000 εις τό άρθρον 1 του Κεφαλαίου 33 ύπό τον 
τίτλον «'Εθνική Φρουρά» αύτου άντικαθίστατο τό ποσόν των 
£3,228,351. 

Προοίμιον. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

1 τοΰ 1965 

Τροιιοτ'οίηοις 
τοΰ άρθρου 1 
τοΰ Κεφαλαί
ου 33 τοΰ 
βαοικοϋ 
Νόμου. 


