
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ύπ *Αρ. 566 της 30ής ΜΑΡΤΙΟΥ 1967 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ό περί της Συμβάσεως .αερί της 'Εξαλε ίψεως Πάση;; /Μορφής Φυλετ ικής 

Διακρ ίσεως (Κυρωτ ι κός ) Νόμος 1967, εκδ ίδε τα ι δ ιά δημοσιεύσεως εις την έττί-

σημον εφημερ ίδα της Κυι ιρ ιακής Δημοκρατ ίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 τοΰ 
Σ υ ν τ ά γ μ α τ ο ς . 

Αριθμός 12 τοΰ 1967 

Ν Ο Μ Ο Σ ΚΥΡΩΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ Α Φ Ο Ρ Ω Σ Η Σ ΕΙΣ Τ Η Ν ΕΞΑΑΕΙΨΙΝ 
ΠΑΣΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΦΥΛΕΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΣ. 

Δεδομένου δτ ι ή Γενική Συνέλευσις των Η ν ω μ έ ν ω ν "Εθνών κατά Προοίμιον. 
την Είκοστήν Σύνοδον αυτής υιοθέτησε τήν Διεθνή Σύμβασιν τήν άφο-

ρώσαν εις τήν Έξάλειψιν Πάσης Μορφής Φυλετ ικής Διακρίσεως, δ ι ' 
αποφάσεως αυτής ύπ' αριθμόν 2Ι06Α (XX) τής 21ης Δεκεμβρίου 1965. 

Και δεδομένου δτ ι τό Ύττουργικόν Συμβούλιον ενέκρινε τήν ττροσχώ 
ρησιν τής Δημοκρατίας τής Κύπρου εις τήν ως άνω Σύμβασιν δΥ απο

φάσεως αύτοΰ ύπ' αριθμόν 5600 τής 28ης 'Απριλίου 1966. 

Και δεδομένου ότ ι κρίνεται εύκταϊον δπως ή εϊρημένη Σύμβασις και 
αϊ διατάξεις αυτής τύχωσι νομοθετικής εγκρίσεως : 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσωπιών ψηφίζει ως ακολούθως : 

Ι . Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί τής Συμβάσεως περί Συνοπτικός 
τής 'Εξαλείψεως Πάσης Μορφής Φυλετ ικής Διακρίσεως (Κυρωτικός) ταλος. 
Νόμος τοΰ 1967. 

2. 'Εν τω παρόντι Νόμω. εκτός εάν εκ τοΰ κειμένου προκύπτη αντί Ερμηνεία, 
θετός έννοια— 

«Σύμβασις» σημαίνε ι τήν Διεθνή Σύμβασιν τήν άφορώσαν είς τήν 
Έξάλειψιν Πάσης Μορφής Φυλετ ικής Διακρίσεως τήν υίοθετηθε ΐσαν 
διά τής αποφάσεως 2Ι06Α (XX ) τής 21ης Δεκεμβρίου 1965 τής Γενικής 
Συνελεύσεως των Η ν ω μ έ ν ω ν 'Εθνών, τό κείμενον τής οποίας εκτ ί 

θεται είς τον Πίνακα. nivuf;. 

3. Ή Σύμβασις διά τοΰ παρόντος Νόμου κυροΰται . κύοωσιςτης 
Σομδάιχοκ;. 

(417) 
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ΠΙΝΑΞ. 
("Αρθρον 2.) 

ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΞΑΛΕΙΨΕΩΣ ΠΑΣΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΦΥΛΕΤΙΚΗΣ 
ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΣ. 

Τα Κράτη Μέλη της Παρούσης Συμβάσεως, 
Λαβόντα ύττ' δψιν δτι ό Καταστατικός Χάρτης τών Ηνωμένων Εθνών εδράζεται 

έπι τών αρχών της αξιοπρέπειας και ϊσότητος, αΐτινες είναι εγγενείς εϊς άπαντα 
τα ανθρώπινα δντα, καΐ δτι άπαντα τά Κράτη Μέλη άνέλαβον την ύποχρέωσιν δπως 
λάβωσι μέτρα άπό κοινού ή κεχωρισμένως εν συνεργασία μετά του Όργανισμοϋ, 
προς έπίτευξιν ενός τών σκοπών τών Ηνωμένων 'Εθνών, δστις είναι ή προαγωγή 
καΐ άνάπτυξις παγκοσμίου σεβασμού και εφαρμογή τών ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και θεμελιωδών ελευθεριών δι' απαντάς τους ανθρώπους, άνευ διακρίσεως καθ' 
δσον άφορα εις τήν φυλήν, το φύλον, τήν γλώσσαν ή θρησκείαν, 

Συνειδότα δτι, ή Οικουμενική Διακήρυξις 'Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διακηρύττει 
δτι, άπαντες γεννώνται ελεύθεροι και ίσοι έν αξιοπρέπεια καΐ δικαιώμασι και δτι 
άπαντες δικαιούνται εϊς άπαντα τά δικαιώματα και τάς ελευθερίας τάς έν αύτη 
εκτιθεμένας, άνευ οιασδήποτε διακρίσεως, εϊδικώτερον καθ* δσον άφορα είς τήν 
φυλήν, χρώμα ή έθνικήν προέλευσιν, 

Συνειδότα δτι άπαντες είναι ίσοι ενώπιον τοϋ νόμου και δικαιούνται ίσης προστα
σίας εκ τοϋ νόμου εναντίον οιασδήποτε δυσμενούς διακρίσεως ή διεγέρσεως προς 
δυσμενή διάκρισιν, ί 

Λαβόντα ύπ' δψιν δτι τά Ηνωμένα "Εθνη κατεδίκασαν το άποικιακόν σύστημα 
ως και άπάσας τάς συνυφασμένος μετ' αυτού, πάσης φύσεως καΐ απανταχού εφαρ
μοζόμενος, τακτικός διαχωρισμού, καΐ διακρίσεως καΐ δτι ή Διακήρυξις έττι τη 
Παροχή 'Ανεξαρτησίας είς Χώρας και Λαούς Τελούντος ύπό το Άποικιακόν Σύστημα 
της 14ης Δεκεμβρίου I960 ('Απόφασις Γενικής Συνελεύσεως ύπ' άρ. 1514 (XV)) 
έβεβαίωσε καΐ επισήμως διεκήρυξε τήν ανάγκην δπως αύται άχθώσιν είς -ταχύ 
και άνευ δρων τέλος, και s 

, Συνειδότα δτι ή Διακήρυξις τών Ηνωμένων 'Εθνών περί τής 'Εξαλείψεως Πάσης 
,Μορφής Φυλετικής Διακρίσεως τής 20ής Νοεμβρίου 1963 ('Απόφασις Γενικής 
Συνελεύσεως ύπ' άρ. Ι904(ΧΛΊΙΙ) ) επισήμως βέβαιοι τήν ανάγκην ταχείας εξαλεί
ψεως τών φυλετικών διακρίσεων άνά τον κόσμον, ύφ' οιανδήποτε μορφήν και 
έκδήλωσιν αυτών, και τής εξασφαλίσεως κατανοήσεως καΐ σεβασμού πρός: τήν 
άνθρωπίνην άξιοπρέπειαν, 

Πεπεισμένα δτι, οιονδήποτε δόγμα άνωτερότητος ήθελεν έδράζεσθαι έπι φυλε
τικών διαφορών, είναι επιστημονικώς ψευδές, ηθικώς καταδικαστέον, κοινωνικώς 
άδικον και έπικίνδυνον, και δτι ούδαμοΰ υφίσταται οιαδήποτε δικαίωσις τών φυλετι
κών διακρίσεων, έν τη θεωρία ή έν τη πράξει, 

Έπιβεβαιοϋντα δτι, οιαδήποτε διάκρισις μεταξύ ανθρωπίνων δντων έκ λόγων 
φυλετικών ή λόγω χρώματος ή εθνικής προελεύσεως, συνιστά κώλυμα εϊς:' τάς 
φιλικός και ειρηνικός σχέσεις τών εθνών καΐ δυνατόν νά περιαγάγη είς διασάλευσιν 
τής ειρήνης και τής ασφαλείας μεταξύ τών λαών και τής αρμονικής συμβιώσεως 
λαών διαβιούντων πλησίον αλλήλων εις τινας δε περιπτώσεις έν ένι και τω αύτώ 
κράτει, 

Πεπεισμένα δτι ή ϋπαρξις φυλετικών φραγμάτων αντίκειται προς τά Ιδεώδη 
οιασδήποτε ανθρωπινής κοινωνίας, . 

Διεπόμενα εξ ανησυχίας λόγω ενδείξεων φυλετικών διακρίσεων, εισέτι εκδήλων 
εϊς ώρισμένας περιοχάς και κυβερνητικής πολιτικής έδραζομένης έπι τής αρχής 
τής φυλετικής άνωτερότητος ή μίσους, ώς ή πολιτική τοΰ apartheid, segregation 
ή separation, ] 

"Οντα αποφασισμένα δπως υίοθετήσωσιν άπαντα τά αναγκαία μέτρα προς ταχεΐαν 
έξάλειψιν πάσης μορφής φυλετικής διακρίσεως, καΐ πάσης εκδηλώσεως αυτών, 
και δπως παρακωλύσωσι και καταπολεμήσωσι φυλετικά δόγματα και τακτικός 
έπι τω τέλει προαγωγής τής κατανοήσεως μεταξύ τών φυλών καΐ άνοικοδομήσεως 
διεθνούς κοινωνίας άπηλλαγμένης οιασδήποτε μορφής φυλετικού διαχωρισμού 
και διακρίσεως, 
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Φέροντα εν νώ την Σύμβασιν επί της Διακρίσεως καθ' όσον άφορα είς την Έπαγ
γελματικήν Άπασχόλησιν την υΐοθετηθεϊσαν ύπό της Διεθνούς 'Οργανώσεως 
Εργασίας τω 1958, και την Σύμβασιν εναντίον Διακρίσεων εις τήν Έκπαίδευσιν 
την υίοθετηθεΐσαν ύπό της 'Οργανώσεως δια τήν Έκπαίδευσιν, Έπιστήμην και 
Μόρφωσιν των Ηνωμένων 'Εθνών τω I960, 

'Επιθυμούντα δπως θέσωσιν εν εφαρμογή τάς αρχάς, αϊτινες ενσωμάτουνται 
εν τη Διακηρύξει των Ηνωμένων 'Εθνών περί 'Εξαλείψεως πάσης Μορφής Φυλε
τικής Διακρίσεως, και δπως έξασφαλίσωσι τήν ταχυτέραν δυνατήν λήψιν πρακτικών 
μέτρων επί τω τέλει τούτω, 

Συνεφώνησαν ως ακολούθων : 
ΜΕΡΟΣ Ι. 

"Αρθρον Ι. 
Ι. 'Εν τη παρούση Συμβάσει ό δρος «φυλετική διάκρισις» σημαίνει οιανδήποτε 

διάκρισιν, άποκλεισμόν, περιορισμόν ή προτίμησιν, έδραζομένην επί της φυλής, 
χρώματος, καταγωγής ή εθνικής προελεύσεως, γενομένην έτη τω τέλει ή έπαγο
μένην τήν άναίρεσιν ή έξασθένισιν τής αρχής τής αναγνωρίσεως ή άπολαύσεως, 
επί ίσης βάσεως, τών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών, είς 
τον πολιτικόν, οίκονομικόν, κοινωνικόν, μορφωτικόν ή οιονδήποτε έτερον τομέα 
δημοσίας ζωής. 

2. Ή παρούσα Σύμβασις δεν θα τυγχάνη εφαρμογής έπι διακρίσεως, αποκλεισμών, 
περιορισμών ή προτιμήσεων γενομένων υπό Κράτους Μέρους τής παρούσης Συμβά
σεως μεταξύ πολιτών και μή πολιτών αύτοΰ. 

3. Ουδέν τών εν τή παρούση Συμβάσει διαλαμβανομένων δύναται νά έρμηνευθή 
ώς έπηρεάζον καθ' οιονδήποτε τρόπον τάς νομικάς διατάξεις Κρατών Μερών, 
τάς άφορώσας εις τήν ίθαγένειαν ή πολιτογράφησιν, νοουμένου δτι αύται δεν ποιοϋσι 
δυσμενή διάκρισιν εναντίον ειδικής τίνος έθνότητος. 

4. Ειδικά μέτρα, άτινα ήθελον ληφθή έπι τω μόνω σκοπώ δπως έξασφαλισθή 
επαρκής προαγωγή ώρισμένων φυλετικών ή εθνικών ομάδων ή ατόμων, χρηζόντων 
προστασίας, επί τω τέλει δπως έξασφαλισθή είς τάς τοιαύτας ομάδας ή άτομα 
ϊση άπόλαυσις ή άσκησις τών ανθρωπίνων δικαιωμάτων καΐ θεμελιωδών ελευθεριών, 
δεν λογίζονται φυλετικά! διακρίσεις, νοουμένου, προς τούτοις, δτι τά τοιαύτα μέτρα 
δεν θά έπάγωνται τήν διατήρησιν χωριστών δικαιωμάτων διά διαφόρους φυλετικάς 
ομάδας, και δτι δεν θά συνεχισθώσι μετά τήν έπίτευξιν τών σκοπών, δι ' ους ταύτα 
ελήφθησαν. 

"Αρθρον 2. 
Ι. Τά Κράτη Μέρη καταδικάζουσι τάς φυλετικάς διακρίσεις κ αϊ αναλαμβάνουν 

δπως, άνευ οιασδήποτε αναβολής και διά παντός νομίμου μέσου, έπιδιώξωσι πολι
τικήν εξαλείψεως πάσης μορφής φυλετικής διακρίσεως, προαγάγωσι κατανόησιν 
μεταξύ πασών τών φυλών, και έπι τω τέλει τούτω : 

(α) εκαστον τών Κρατών Μερών αναλαμβάνει τήν ύποχρέωσιν δπως μή έμπλακή 
είς ένέργειαν ή πολιτικήν φυλετικής διακρίσεως, εναντίον ατόμων., ομάδων 
προσώπων ή Ιδρυμάτων, και όπως εξασφάλιση δτι άπασαι αί δημόσιαι 
άρχαι και δημόσια Ιδρύματα, εθνικά ή τοπικά, θά ένεργώσι συμφώνως 
τή τοιαύτη υποχρεώσει· 

(β) εκαστον τών Κρατών Μερών αναλαμβάνει δπως μή προστάτεύη, ύπερα
σπίζη ή ένισχύη φυλετικάς διακρίσεις ύφ' οιωνδήποτε προσώπων ή 
οργανισμών 

(γ) εκαστον τών Κρατών Μερών θά λάβη μέτρα τελεσφόρα προς άναθεώρησιν 
τής κυβερνητικής, εθνικής καΐ τοπικής πολιτικής, και προς τροποποίησιν 
ή άκύρωσιν παντός νόμου ή Κανονισμού, οπουδήποτε κρατούντος, δστις 
ήθελε επάγεται τήν δημιουργίαν ή διαιώνισιν φυλετικών διακρίσεων 

(δ) εκαστον τών Κρατών Μερών θά απαγόρευση καΐ θά τερματίση, διά παντός 
νομίμου μέσου, περιλαμβανομένων κ αϊ τών νομοθετικών μέτρων, εφ' δσον 
ενδείκνυται ύπό τάς περιστάσεις, τάς φυλετικάς διακρίσεις ύφ' οιωνδήποτε 
προσώπων, ομάδων ή οργανισμών 
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(ε) εκαστον των Κρατών Μερών, αναλαμβάνει όπως, εφ* δσον ενδείκνυται, 
ένθαρρύνη διαφυλετικούς οργανισμούς και κινήσεις ώς καΐ έτερα μέσα 
καταργήσεως τών μεταξύ τών φυλών φραγμάτων, και δπως άποθαρρύνη 
παν, δ,τι ήθελε τείνει είς έπίρρωσιν τοϋ φυλετικού διαχωρισμού. 

2. Τα Κράτη Μέρη θα λαμβάνωσιν, εφ' δσον έπιτρέπουσι τοϋτο αί περιστάσεις, 
εϊς τον οίκονομικόν, κρινωνικόν, μορφωτικόν και λοιπούς τομείς, ειδικά καΐ συγκε
κριμένα μέτρα, ϊνα έξασφαλίσωσιν επαρκή άνάπτυξιν και προστασίαν εις ώρισμένας 
φυλετικάς ομάδας ή άτομα ανήκοντα εις τοιαύτας ομάδας, και οϋτω έγγυηθώσιν 
είς αύτάς πλήρη και ΐσην άπόλαυσιν τών ανθρωπίνων δικαιωμάτων καΐ θεμελιωδών 
ελευθεριών. Έν ουδεμία δμως περιπτώσει τα έν λόγω μέτρα θά έπάγωνται την 
διατήρησιν άνισων ή χωριστών δικαιωμάτων δια διαφόρους φυλετικάς ομάδας, 
μετά την έπίτευξιν τών σκοπών, δι* οϋς ταΰτα ελήφθησαν. 

"Αρθρον 3. 
Τά Κράτη Μέρη εϊδικώτερον καταδικάζουν τόν φυλετικόν διαχωρισμόν και ανα

λαμβάνουν δπως εϊς τά ύπό την δικαιοδοσίαν αυτών εδάφη, παρεμποδίζωσι, άπαγο
ρεύσωσι και έκριζώσωσι πάσαν τοιαύτης φύσεως πολιτικήν. 

"Αρθρον 4 
Τά Κράτη Μέρη καταδικάζουν πάσαν προπαγάνδαν ώς και πάντα όργανισμόν, 

δστις ήθελεν εδράζεται επί Ιδεών ή θεωριών άνωτερότητος φυλής τίνος ή ομάδος 
προσώπων ενός χρώματος ή εθνικής προελεύσεως, ή δστις πειράται νά δικαίωση 
ή προαγάγη φυλετικόν μίσος καΐ διακρίσεις οιασδήποτε μορφής, καΐ αναλαμβάνουν 
δπως υίοθετήσωσιν άμεσα καΐ θετικά μέτρα σκοπόν έχοντα τήν έκρίζωσιν πάσης 
ύποκινήσεως ή πράξεως τοιούτων διακρίσεων, έπι τω σκοπώ δε τούτω, προση
κόντως λαμβανομένων ύπ' όψιν τών άρχων τών περιεχομένων είς τήν Οίκουμενικήν 
Διακήρυξιν τών 'Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καΐ τών δικαιωμάτων τών ρητώς εκτι
θεμένων έν άρθρω 5 τής παρούσης Συμβάσεως, αναλαμβάνουν όπως, έν άλλοις : 

(α) καταστήσωσι αδίκημα άξιόποινον πάσαν διακήρυξιν Ιδεών, έδραζομένων 
επί τής αρχής τής φυλετικής άνωτερότητος ή μίσους, τήν διέγερσιν εϊς 

1 φυλετικάς διακρίσεις, ώς και πάσαν πράξιν βίας ή τήν διέγερσιν εις τοι
αύτας πράξεις, εναντίον οιασδήποτε φυλής ή ομάδος προσώπων έτερου 
χρώματος ή εθνικής προελεύσεως, ωσαύτως δε τήν παροχήν οιασδήποτε 
βοηθείας είς φυλετικάς δραστηριότητας, περιλαμβανομένης και τής χρημα
τοδοτήσεως αυτών 

(β) κηρύξωσι παρανόμους και άπαγορεύσωσι οργανισμούς ώς και πάσαν 
ώργανωμένην και έτέραν προπαγανδιστική ν δραστηριότητα, οΐτινες 
προάγουν και διεγείρουν φυλετικάς διακρίσεις, άνάγνωρίσωσι δε ώς 
αδίκημα άξιόποινον τήν συμμετοχήν εις τοιούτους οργανισμούς ή δρα
στηριότητας· 

(γ) μή έπιτρέπωσι ε'ις δημοσίας αρχάς ή δημόσια ιδρύματα, εθνικά και τοπικά, 
τήν προαγωγήν ή ύποκίνησιν φυλετικών διακρίσεων. 

"Αρθρον 5. 
Συμφώνως προς τάς θεμελιώδεις υποχρεώσεις, τάς εκτιθεμένας έν άρθρω 2, 

τά Κράτη Μέρη αναλαμβάνουν δπως άπαγορεύσωσι καΐ έξαλείψωσι τάς πάσης 
μορφής φυλετικάς διακρίσεις και έγγυηθώσι το δικαύομα απάντων τών ανθρώπων, 
άνευ οίασδήποτε διακρίσεως καθ* δσον άφορα εις τήν φυλήν, το χρώμα ή τήν έθνι
κήν προέλευσιν, είς Ισότητα έναντι τοϋ νόμου, εϊδικώτερον έν τη απολαύσει τών 
ακολούθων δικαιωμάτων: 

(σ) τοϋ δικαιώματος τής ίσότητος ενώπιον τών δικαστηρίων και τών λοιπών 
οργάνων απονομής δικαιοσύνης· 

(β) τοΰ δικαιώματος τής ασφαλείας τοϋ άτομου καΐ τής κρατικής προστασίας 
εναντίον πάσης μορφής βίας ή σωματικής βλάβης, ήτις ήθελεν έπενεχθή 
ύπό κυβερνητικών λειτουργών, φυσικών προσώπων, ομάδων ή οργανι
σμών 
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(γ) πολιτικών δικαιωμάτων, είδικώτερον τοϋ δικαιώματος τοΰ συμμετέχειν 
εις τάς έκλογάς, τοϋ εκλέγειν και εκλέγεσθαι, έττϊ τη βάσει καθολικής καΐ 
ίσης ψήφου, τοϋ συμμετέχειν εις τήν Κυβέρνησιν ώς και είς τήν διαχείρισιν 
τών δημοσίων υποθέσεων επί παντός επιπέδου, και τοΰ δικαιώματος 
δπως κατ' ΐσον λόγον γίνωνται δεκτοί εις τήν δημοσίαν λειτουργίαν 

(ε) ετέρων αστικών δικαιωμάτων, είδικώτερον δέ— 
(i) τοΰ δικαιώματος της ελευθέρας κινήσεως καΐ διαμονής εντός τών 

ορίων τοΰ Κράτους


(ϋ) τοϋ δικαιώματος τοϋ καταλείπειν οιανδήποτε χώραν, περιλαμβανο
μένης και της Ιδίας αύτοϋ χώρας, και τοϋ έπιστρέφειν είς τήν χώραν 
αυτοΰ* 

(iii) τοϋ δικαιώματος της ιθαγενείας· 
(iv) τοΰ δικαιώματος τοϋ συνάπτειν γάμον καΐ τής ελευθέρας εκλογής 

συζύγου* 
(ν) τοϋ δικαιώματος της ιδιοκτησίας, κατά μόνας ή μεθ* ετέρων 

(νϊ) τοΰ δικαιώματος τοϋ κληρονομεΐν 
(vii) τοΰ δικαιώματος τής ελευθερίας τής σκέψεως, συνειδήσεως και 

θρησκείας· 
(vii i) τοϋ δικαιώματος τής ελευθερίας τής πεποιθήσεως καΐ εκφράσεως* 

(ΐχ) τοϋ δικαιώματος τοϋ ελευθέρως συνέρχεσθαι ήσύχως, και τοϋ συνε
ταιρίζεσθαΓ 

(/;) οικονομικών, κοινωνικών καί μορφοπΊκών δικαιωμάτων, είδικώτερον δέ : 
(i) τοΰ δικαιώματος τοϋ έργάζεσθαι, τής ελευθέρας εκλογής απασχολή

σεως, δικαίων καί ευνοϊκών δρων εργασίας, προστασίας εναντίον 
τής ανεργίας, ίσης μισθοδοσίας δι ' ϊοην έργασίαν, δικαίας καί 
ευνοϊκής αντιμισθίας· 

(ϋ) τοΰ δικαιώματος συστάσεως συντεχνιών και συμμετοχής είς ταύτας· 
(iii) τοϋ δικαιώματος τής στεγάσεως

(iv) τοΰ δικαιώματος δημοσίας υγιεινής, ιατρικής περιθάλψεως, κοινω
νικής ασφαλείας και κοινωνικών υπηρεσιών 

(ν) τοϋ δικαιώματος παδείας και εκπαιδεύσεως* 
(vi) τοϋ δικαιώματος τοϋ συμμετέχειν κατ' ΐσον λόγον εϊς μορφωτικάς 

δραστηριότητας* 
(στ) τοϋ δικαιώματος τοΰ είσέρχεσθαι εις οιονδήποτε τόπον ή ύπηρεσίαν 

προοριζομένην προς χρήσιν τοΰ κοινοΰ, ώς αί μεταφοραί, ξενοδοχεία, 
εστιατόρια, καφενεία, θέατρα, κήποι. 

"Αρθρον 6. 
Τά Κράτη Μέρη θά έξασφαλίσωσιν είς πάντα, εντός τής δικαιοδοσίας αυτών, 

τελεσφόρον προστασίαν, διά τών αρμοδίων εθνικών δικαστηρίων καί λοιπών κρα
τικών ιδρυμάτων, εναντίον πράξεων φυλετικής διακρίσεως, αΐτινες ήθελον προσ
βάλλει τά ανθρώπινα δικαιώματα ή τάς θεμελιώδεις ελευθερίας, κατά παράβασιν τής 
παρούσης Συμβάσεως, ώς καί το δικαίωμα τοϋ προσφευγειν είς τά τοιαύτα δικα
στήρια διά δικαίαν και επαρκή έπανόρθωσιν ή ίκανοποίησιν, δι ' οιανδήποτε ζημίαν 
έπενεχθεΐσαν αύτώ, συνεπεία τής τοιαύτης διακρίσεως. 

"Αρθρον 7. 
Τά Κράτη Μέρη αναλαμβάνουν δπως υίοθετήσωσι άμεσα καί τελεσφόρα μέτρα, 

είδικώτερον εις τους τομείς τής διδασκαλίας, παιδείας μορφώσεις καί πληροφο
ριών, επί τω τέλει καταπολεμήσεως προκαταλήψεων άνουσών ε

:
ς φυλετικάς δια

κρίσεις, προαγωγής κατανοήσεως, ανοχής καί φιλίας μεταξύ τών εθνών και 
φυλετικών ή εθνικών όμάδιον, ώς καί επί τω τέλει διαδόσεως τών σκοπών και 
αρχών τοϋ Καταστατικού Χάρτου τών Ηνωμένων 'Εθνών, τής Οικουμενικής Δια
κηρύξεως τών 'Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τής Διακηρύξεως τών Ηνωμένων 
'Εθνών περί τής 'Εξαλείψεως Πάσης Μορφής Φυλετικής Διακρίσεως, και τής πα
ρούσης Συμβάσεως. 



422 

ΜΕΡΟΣ II. 
"Αρθρον 8 

Ι. Θά καθιδρυθή Επιτροπή επί της "Εξαλείψεως Φυλετικών Διακρίσεων (έν τοις 
εφεξής αναφερομένη ώς ή «Επιτροπή»), συγκειμένη έκ δεκαοκτώ εμπειρογνωμόνων, 
Οψηλοΰ ήθικοΰ επιπέδου και ανεγνωρισμένης αμεροληψίας, επιλεγομένων υπό τών 
Κρατών Μερών μεταξύ τών πολιτών αυτών, οΐτινες θά άσκώσι το λειτούργημα των 
έν τή προσωπική αυτών ϊδιότητι, προνοίας γενομένης προς δικαίαν γεωγραφικήν 
κατανομήν και έκπροσώπησιν τών διαφόρων τύπων πολιτισμών ώς καΐ τών βασικών 
νομικών συστημάτων. 

2. Τα μέλη τής 'Επιτροπής θά έκλέγωνται διά μυστικής ψηφοφορίας, έκ κατα
λόγου προσώπων υποδεικνυομένων υπό τών Κρατών Μερών. "Εκαστον τών 
Κρατών Μερών δύναται να ύποδείξη εν πρόσωπον μεταξύ τών πολιτών αύτοϋ. 

3. Ή αρχική εκλογή θά διενεργηθή εξ μήνας, άφ' ής ή παρούσα Σύμβασις ήθελε 
τεθή έν ϊσχύϊ. Τρεις τουλάχιστον μήνας πρό τής διενεργείας έκαστης εκλογής, 6 
Γενικός Γραμματεύς τών 'Ηνωμένων Εθνών θά καλή δΓ επιστολής τά Κράτη Μέρη 
όπως, εντός δύο μηνών, ύποβάλωσι τά ονόματα τών υποψηφίων. Ό Γενικός 
Γραμματεύς θά παρασκευάζη κατ' άλφαβητικήν τάξιν κατάλογον περιέχοντα τά 
ονόματα απάντων τών οϋτω υποδεικνυομένων προσώπων, καθοριζομένων καΐ τών 
υποδεικνυόντων ταύτα Κρατών Μερών, δν καί θά ύποβάλη εϊς τά Κράτη Μέρη. 

4. Αί έκλογαι τών μελών τής 'Επιτροπής θά διενεργώνται εϊς συνεδρίαν τών Κρα
τών Μερών, συγκαλουμένην υπό τοΟ Γενικού Γραμματέως εϊς την εδραν τών Η ν ω 
μένων 'Εθνών. Εϊς τήν συνεδρίαν ταύτην, εις ήν τά δύο τρίτα τών Κρατών Μερών 
θά συνιστώσιν άπαρτίαν, ώς μέλη τής 'Επιτροπής θά έκλέγωνται οί υποψήφιοι oi 
συγκεντρώσαντες τον μεγαλύτερον αριθμόν ψήφων και απόλυτον πλειοψηφίαν 
επί τών ψήφων τών παραστάντων καί ψηφισάντων αντιπροσώπων Κρατών Μερών. 

5. (α) Ή θητεία τών μελών τής 'Επιτροπής θά είναι τετραετής. Ή θητεία, έν 
τούτοις, τών εννέα τών μελών τών εκλεγέντων εις τήν πρώτην έκλογήν, θά λήξη 
άμα τή παρόδω δύο ετών αμέσως μετά τήν πρώτην έκλογήν, θά έπιλέγωνται ΰπό 
τοΰ Προέδρου τής 'Επιτροπής, διά κλήρου, τά ονόματα τών εννέα τούτων μελών 

(/?) Προς πλήρωσιν τυχόν χηρευουσών θέσεων, το έκ τών Κρατών Μερών, 
ούτινος ό εμπειρογνώμων έπαυσε ασκών τό λειτούργημα του ώς μέλους τής "Επι
τροπής, θά διορίζη έτερον εμπειρογνώμονα μεταξύ τών πολιτών του* ό τοιούτος 
διορισμός θά υπόκειται εϊς τήν έγκρισιν τής Επιτροπής. 

6. Τά Κράτη Μέρη θά καλύπτωσι τάς δαπανάς τών μελών τής 'Επιτροπής, έν 
οσω ταύτα ένασκοΰσι καθήκοντα τής 'Επιτροπής. 

"Αρθρον 9. 
Ι. Τά Κράτη Μέρη αναλαμβάνουν δπως ΰποβάλλωσι τω Γενικώ Γραμματεΐ, 

προς μελέτην ύπό τής 'Επιτροπής, εκθεσιν έπί τών νομοθετικών, δικαστικών, διοι
κητικών ή ετέρων μέτρων, άτινα θέλουσιν υιοθετήσει προς έφαρμογήν τών δια
τάξεων τής παρούσης Συμβάσεως: (α) εντός έτους, άφ' ής ήρξατο ή ισχύς 
τής Συμβάσεως διά τό ένδιαφερόμενον Κράτος· και (β) μετέπειτα, ανά διαστήματα 
δύο ετών καί οσάκις ή 'Επιτροπή ήθελε ζητήσει περαιτέρω πληροφορίας έκ τών 
Κρατών Μερών. 

2. Διά τοΰ Γενικού Γραμματέως ή 'Επιτροπή θά ύποβάλλη τή Γενική Συνελεύσει 
έτησίαν εκθεσιν έπι τών δραστηριοτήτων αυτής, δυνατόν δε νά προβαίνη είς υπο
δείξεις καί γενικάς συστάσεις, έδραζομένας έπι τής μελέτης τών εκθέσεων καί 
τών παρασχεθεισών ΰπό τών Κρατών Μερών πληροφοριών. Αί τοιαϋται υπο
δείξεις καί γενικαι συστάσεις θά άναφέρωνται είς τήν Γενικήν Συνέλευσιν όμοΰ 
μετά τυχόν παρατηρήσεων τών Κρατών Μερών. 

"Αρθρον 10. 
Ι. Ή 'Επιτροπή θά καθορίση τήν ιδίαν αυτής διαδικασίαν. 
2. Ή Επιτροπή θά έκλέγη τους λειτουργούς αυτής διά διετή θητείαν. 
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3. Ή γραμματεία της 'Επιτροπής θά έξασφαλισθή ύττό τοϋ Γενικού Γραμματέως 
τών Ηνωμένων Εθνών. 

4. Αί συνεδρίαι της Επιτροπής θά συνέρχωνται, συνήθως εις τήν εδραν τών 
Ηνωμένων Εθνών. 

"Αρθρον i Ι. 
Ι. Οιονδήποτε τών Κρατών Μερών, δπερ ήθελε φρονή δτι έτερον τών Κρατών 

Μερών δεν θέτει εν εφαρμογή τάς διατάξεις τής παρούσης Συμβάσεως, δύναται 
νά άγάγη το θέμα ενώπιον τής 'Επιτροπής. Έν τοιαύτη περιπτώσει ή 'Επιτροπή 
θά διαβιβάζη τήν γενομένην καταγγελίαν εϊς τό ένδιαφερόμενον Κράτος, δπερ 
εντός τριών μηνών οφείλει νά ύποβάλη τή 'Επιτροπή έγγραφον έξήγησιν ή έκθεσιν 
διαφωτίζουσαν τό δλον θέμα, ώς καί τα τυχόν ληφθέντα υπό τοϋ έν λόγω Κράτους 
μέτρα. 

2. Έφ' δσον τό θέμα δεν ήθελε διευθετηθή κατά τρόπον ίκανοποιοΰντα αμφότερα 
τά μέρη, διά διμερών διαπραγματεύσεων ή δι ' οιασδήποτε ετέρας διαδικασίας 
ανοικτής εις ταύτα, εντός εξ μηνών άφ' ής τό Κράτος, εις δ αφορά ή γενομένη καταγ
γελία, ήθελε λάβει τήν άρχικήν καταγγελίαν, έκάτερον τών Κρατών κέκτηται τό 
δικαίωμα δπως άναφέρη εκ νέου τό ζήτημα ενώπιον τής 'Επιτροπής, δια γνωστο
ποιήσεως επιδιδόμενης τή 'Επιτροπή, ωσαύτως δε τω έτέρω τών Κρατών. 

3. Ή Επιτροπή θά έπιλαμβάνηται θεμάτων αναφερομένων αυτή συμφώνως τή 
παραγράφω 2 τοϋ παρόντος άρθρου μόνον έν ή περιπτώσει ήθελε βεβαιωθή δτι 
έξηντλήθησαν άπαντα τά προς τούτο διαθέσιμα εσωτερικά μέτρα, συμφώνως ττρός 
τάς γενικώς ανεγνωρισμένος αρχάς τοϋ διεθνούς δικαίου. Ό κανονισμός ούτος 
δεν θά τυγχάνη εφαρμογής εϊς περιπτώσεις, καθ' ας ή χρήσις τών τοιούτων μέτρων 
παρατείνεται άναιτίως. 

4. Εις πάν ζήτημα, δπερ θέλει αναφέρεται αυτή, ή 'Επιτροπή δύναται νά καλή 
τά ενδιαφερόμενα Κράτη Μέρη, δπως παράσχωσιν αυτή πάσαν έτέραν σχετικήν 
πληροφορίαν. 

5. Όσάκις οιονδήποτε θέμα προκύπτον εκ τοΰ παρόντος άρθρου έξετάζηται 
ύπό τής Επιτροπής, τά ενδιαφερόμενα Κράτη Μέρη θά δικαιούνται δπως άποστέλ
λωσιν άντιπρόσωπον αυτών, 'ίνα συμμετάσχη τής ενώπιον τής 'Επιτροπής διαδι
κασίας, έν δσω διαρκεί ή τοιαύτη έξέτασις, άνευ δμως δικαιώματος ψήφου. 

"Αρθρον 12. 
Ι.—(α.) "Αμα ώς ή Επιτροπή λάβει και παραβάλει πάσαν πληροφορίαν θέλει 

κρίνει άναγκαίαν, ό Πρόεδρος θά διορίζη ;id hoc Συμβούλιον Διαιτησίας (έν τοις 
εφεξής άναφερόμενον ώς «τό Συμβούλιον») συγκείμενον εκ πέντε προσώπων ατινα 
δυνατόν νά είναι μέλη τής Επιτροπής ή μή. Τά μέλη. τοϋ Συμβουλίου θά διορί
ζωνται τή όμοφώνω συναινέσει τών ενεχομένων εις τήν διαφοραν μερών, θά παρέχη 
δε τάς υπηρεσίας αύτοϋ εις τά ενδιαφερόμενα Κράτη προς φιλικήν διευθέτησιν 
τοϋ θέματος, επί τή βάσει τοΰ σε|3ασμοΰ δια τάς αρχάς τής παρούσης Συμβάσεως. 

(β) Έάν τά ενεχόμενα εις τήν διαφοραν Κράτη Μέρη δεν έπιτύχωσιν εντός τριών 
μηνών νά έλθωσιν εις συμφωνίαν επί τής συνθέσεως τοϋ Συμβουλίου, έν δλω ή 
έν μέρει, τά μέλη τοΰ Συμβουλίου, εφ' ων δεν θέλει επέλθει συμφωνία, θά έπιλέ
γωνται ύπό τής 'Επιτροπής μεταξύ τών μελών αυτής, διά μυστικής ψηφοφορίας 
καί πλειοψηφίας τών δύο τρίτων. 

2. Τά μέλη τοϋ Συμβουλίου θά ένασκώσι τό λειτούργημα των έν τή προσωπική 
αυτών ιδιότητι, δεν δύναται δε νά είναι υπήκοοι τών ενεχομένων εις τήν διαφοραν 
Κρατών, ή Κράτους μή Οπογράψαντος τήν παροϋσαν Σύμβασιν. 

3. Τό Συμβούλιον θά έκλέγη τον Πρόεδρον αύτοϋ και θά καθορίζη τήν ϊδίαν 
αύτοϋ διαδικασίαν. 

4. Αί συνεδρίαι τοϋ Συμβουλίου θά συγκαλώνται συνήθως εϊς τήν εδραν τών 
Ηνωμένων 'Εθνών ή εις οιονδήποτε έτερον πρόσφορον τόπον, ώς ήθελε τό Συμβού
λιον εκάστοτε καθορίσει. 
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5. Ή προνοουμένη εν άρθρω 10, παράγραφος 3, γραμματεία θά έξυπηρετή 
ωσαύτως το Συμβούλιον, οσάκις αναφυόμενη διαφορά μεταξύ Κρατών Μερών 
θέλει επιφέρει τήν σύστασιν τοϋ Συμβουλίου. 

6. Αί δαπάναι τών μελών τοΟ Συμβουλίου βαρύνουσι κατ* ίσον λόγον τα ενε
χόμενα είς την διαφοράν Κράτη. Μέρη, συμφώνως προς έκτίμησιν γενομένην ΰπό 
του Γενικού Γραμματέως. 

7. "Ο Γενικός Γραμματεύς κέκτηται έξουσίαν όπως, εφ* δσον ήθελε παραστή 
ανάγκη, καταβάλλη τάς δαπανάς τών μελών τοΰ Συμβουλίου, πριν ή άποζημιωθώσι 
υπό τών ενεχομένων είς τήν διαφοράν Κρατών, συμφώνως τή παραγράφω 6 τοΰ 
παρόντος άρθρου. 

8. Αί λαμβανόμενοι ύπό της Επιτροπής πληροφορίαι θά διατίθενται εϊς το Συμβού
λιον, δπερ δυνατόν νά καλέση τά ενδιαφέροντα Κράτη δπως παράσχωσιν αύτώ 
περαιτέρω πληροφορίας. 

"Αρθρον 13. 
Ι. "Αμα ώς το Συμβούλιον εξετάσει πλήρως το θέμα, θά παρασκευάζη καΐ ύπο

βάλλη τω Προέδρω τής 'Επιτροπής εκθεσιν έμπεριέχουσαν τά πορίσματα αύτοΰ, 
επί παντός πραγματικού γεγονότος συναφούς προς τήν ύπό έξέτασιν διαφοράν 
μεταξύ τών μερών, ώς και συστάσεις τοΰ Συμβουλίου, γενομένας κατά το δοκούν, 
έπι τω τέλει τής φιλικής επιλύσεως τής διαφοράς. 

2. Ό Πρόεδρος τής 'Επιτροπής θά κοινοποιή τήν εκθεσιν τοΰ Συμβουλίου είς 
2καστον τών ενεχομένων εϊς τήν διαφοράν Κρατών Μερών. Ταϋτα όφείλουσιν 
δπως, εντός τριών μηνών, πληροφορήοωσι τον Πρόεδρον τής 'Επιτροπής, εάν 
άποδέχωνται ή μη τάς εν τή εκθέσει τοΰ Συμβουλίου εμπεριεχόμενος συστάσεις. 

3. "Αμα τή παρόδω τής εν παραγράφω 2 τοϋ παρόντος άρθρου καθοριζομένης 
προθεσμίας, ό Πρόεδρος τής Επιτροπής θά κοινοποιή τήν εκθεσιν τοϋ Συμβουλίου 
και τάς δηλώσεις τών ενδιαφερομένων Κρατών είς τά λοιπά Κράτη Μέρη τής πα
ρούσης Συμβάσεως. 

"Αρθρον 14. 
!. Οιονδήποτε τών Κρατών Μερών δύναται κατά πάντα χρόνον νά διακήρυξη 

δτι αναγνωρίζει τήν αρμοδιότητα τής 'Επιτροπής δπως λαμβάνη και έξετάζη καταγ
γελίας ατόμων ή ομάδων προσώπων, εντός τής δικαιοδοσίας αύτοΰ, 'ισχυριζό
μενων δτι είναι θύματα παραβιάσεως ύπό τοϋ εν λόγω Κράτους, οιουδήποτε τών 
εκτιθεμένων εν τή παρούση Συμβάσει δικαιωμάτων. Δέν θά γίνωνται δεκται καταγ
γελίαι άφορώσαι είς Κράτη Μέρη, άτινα δέν θέλουσι προβή εις τοιαύτην διακήρυξιν. 

2. Οιονδήποτε τών Κρατών Μερών, δπερ ήθελε προβή εις διακήρυξιν συμφώνως 
τή παραγράφω Ι τοϋ παρόντος άρθρου, δύναται νά καθίδρυση ή ύποδείξη, εντός 
τοϋ έθνικοΰ νομικού συστήματος αύτοΰ, άρμόδιόν τι όργανον προς έξέτασιν αιτή
σεων ατόμων ή ομάδων προσώπων εντός τής δικαιοδοσίας αύτοΰ, Ισχυριζόμενων 
δτι είναι θύματα παραβιάσεως οιουδήποτε τών εκτιθεμένων εν τή παρούση Συμβάσει 
δικαιωμάτων, και άτινα ήθελον εξαντλήσει πάν έτερον διαθέσιμον έσωτερικόν 
μέσον. 

3. Ή γενομένη συμφώνως τή παραγράφω Ι τοϋ παρόντος άρθρου διακήρυξις, 
ώς και τό δνομα παντός οργάνου, δπερ ήθελε καθιδρυθή ή ύποδειχθή συμφώνως 
τή παραγράφω 2 τοΰ παρόντος ΐίρθρου, κατατίθενται υπό τοϋ ενδιαφερομένου 
Κράτους παρά τώ Γενικώ Γραμματεϊ τών Ηνωμένων 'Εθνών, δστις και διαβιβάζει 
αντίγραφα αυτών εις τά λοιπά Κράτη Μέρη. Ή τοιαύτη διακήρυξις υπόκειται 
κατά πάντα χρόνον είς άνάκλησιν, δια γνωστοποιήσεοος τώ Γενικώ Γραμματεϊ, 
ή τοιαύτη όμως άνάκλησις ουδόλως επηρεάζει καταγγελίας εκκρεμούσας ενώπιον 
τής 'Επιτροπής. 

4. Τό καθιδρυθέν ή ύποδειχθέν συμφώνως τή παραγράφω 2 τοΰ παρόντος άρθρου 
όργανον θά τηρή άρχεΐον αιτήσεων, κεκυρωμένα δε αντίγραφα αύτοΰ θά καταχω
ρίζωνται ετησίως, διά τής αρμοδίας όδοΰ, παρά τώ Γενικώ Γραμματεϊ, ύπό τόν 
δρον δτι τό περιεχόμενον αυτών δέν θά καθίσταται γνωστόν δημοσία. 
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5. Έν ή περιπτώσει ό αϊτητής δεν ήθελεν επιτύχει ίκανοποίησιν εκ τοΰ καθιδρυ
θέντος ή υποδειχθέντος συμφώνως τη παραγράφω 2 τοΰ παρόντος άρθρου, οργά
νου, ούτος κέκτηται το δικαίωμα δπως εντός εξ μηνών καταγγείλη την ύπόθεσιν εις 
την Έπιτροπήν. 

6.—(α) Ή Επιτροπή θα φέρη έμπιστευτικώς ε'ις γνώσιν τοΰ Κράτους, καθ' ου 
υπάρχει ισχυρισμός παραβιάσεως οιασδήποτε τών διατάξεων της παρούσης Συμβά
σεως, πάσαν καταγγελίαν γενομένην αύτη· ή ταυτότης δμως τοΰ ενδιαφερομένου 
προσώπου ή ομάδος προσώπων δεν θα άνακοινοϋται άνευ της ρητής συναινέσεως 
αυτών. Ή Επιτροπή δεν θα δέχηται ανωνύμους καταγγελίας· 

(β) 'Εντός τριών μηνών το Κράτος, είς δ έγένετο άνακοίνωσις κατ' αύτοΰ καταγ
γελίας, οφείλει δπως ύποβάλη τη Επιτροπή έγγραφον έξήγησιν ή εκθεσιν διαφω
τιστικήν τής υποθέσεως, ώς και τα μέτρα, άτινα τυχόν ήθελον ληφθή ύπό του έν 
λόγω Κράτους. 

7.—(α) Ή 'Επιτροπή θα έξετάζη τάς γενομένας καταγγελίας ύπό το φώς παντός 
στοιχείου παρασχεθέντος αύτη ύπό τοΰ ενδιαφερομένου Κράτους και τοΰ αίτητοϋ. 
Ή Επιτροπή δεν θα έξετάζη καταγγελίας γενομένας αύτη, εκτός έάν διακρίβωση 
δτι ό αϊτητής έξήντλησε άπαντα τα διαθέσιμα εσωτερικά μέσα. Προς τούτοις, 
ό κανών ούτος δεν θά τυγχάνη εφαρμογής είς περιπτώσεις καθ' ας ή εφαρμογή 
τών μέσων τούτων ήθελε παρατείνεται άναιτίως· 

(β) Ή 'Επιτροπή θά διαβιβάζη τάς υποδείξεις και τυχόν συστάσεις αυτής είς 
το ένδιαφερόμενον Κράτος και τον αίτητήν. 

8. Ή 'Επιτροπή θά περιλαμβάνη έν τη ετησία αυτής εκθέσει σύνοψιν τών γενο
μένων αύτη καταγγελιών, καί, εφ* δσον ενδείκνυται, σύνοψιν τών εξηγήσεων και 
εκθέσεων τών ενδιαφερομένων Κρατών Μερών, ώς και τών ιδίων αυτής υποδείξεων 
και συστάσεων. 

9. Ή 'Επιτροπή θά δύναται νά ένασκή τάς έν τω παρόντι άρθρω προνοουμένας 
αρμοδιότητας αυτής, μόνον εφ' δσον δέκα τουλάχιστον Κράτη Μέρη τής παρούσης 
Συμβάσεως δεσμεύονται διά διακηρύξεων συμφώνως τη παραγράφω Ι τοΰ παρόντος 
άρθρου γενομένων. 

"Αρθρον 15. 
Ι. 'Εν ονόματι τής επιτεύξεως τών σκοπών τής αποφάσεως 1514 (XV) τοΰ Δεκεμ

βρίου I960, τής Γενικής Συνελεύσεως, τής άφορώσης είς τήν Διακήρυξιν έπ! τής 
Παροχής 'Ανεξαρτησίας εις Χώρας καί Λαούς τελούντος ύπό το Άποικιακόν 
Σύστημα, αϊ διατάξεις τής παρούσης Συμβάσεως ουδόλως θά περιορίζωσι το δικαί
ωμα αιτήσεως το παρασχεθέν είς τους λαούς τούτους ύπό έτερων διεθνών πράξεων, 
ύπό τοΰ 'Οργανισμού τών Ηνωμένων 'Εθνών, ή τών ειδικευμένων αύτοΰ 'Οργα
νισμών. 

2.—(α) Ή καθιδρυθησομένη δυνάμει τοΰ άρθρου 8 παράγραφος Ι, Επιτροπή 
θά λαμβάνη αντίγραφα τών αιτήσεων, καί θά ύποβάλλη τάς υποδείξεις και συστάσεις 
αυτής επί τών τοιούτων αιτήσεων, εϊς τά όργανα τών Ηνωμένων 'Εθνών, ατινα 
επιλαμβάνονται ζητημάτων αμέσως σχετιζομένων προς τάς αρχάς καί τους σκοπούς 
τής παρούσης Συμβάσεως, έν τη παρ' αυτών εξετάσει αιτήσεων έκ κατοίκων εδαφών 
διατελούντων ύπό καθεστώς εντολής ή μή αύτοκυβερνωμένων τοιούτων, καί 
πάντων τών λοιπών εδαφών, είς α τυγχάνει εφαρμογής ή Άπόφασις 1514 (XV) 
τής Γενικής Συνελεύσεως εφ' δσον αί αιτήσεις αύται άφορώσιν είς θέματα καλυπτό
μενα υπό τής παρούσης Συμβάσεως καί ευρίσκονται ενώπιον τών έν λόγω 
οργάνων. 

(β) Ή 'Επιτροπή θά λαμβάνη έκ τών αρμοδίων οργάνων τών Ηνωμένων 'Εθνών 
αντίγραφα τών εκθέσεων, τών άφορωσών εϊς τά νομοθετικά, δικαστικά, διοικητικά 
καί έτερα μέτρα, ατινα αμέσως σχετίζονται προς τάς αρχάς και τους σκοπούς τής 
παρούσης Συμβάσεως, καί τυγχάνουν εφαρμογής ύπό τών Διοικουσών Δυνάμεων 
εντός τών έν ύποπαραγράφω (α) τής παρούσης παραγράφου μνημονευομένων 
εδαφών, και θά έκφέρη τάς απόψεις της και θά προβαίνη ε'ις συστάσεις έπ' αυτών 
προς τά έν λόγω όργανα. 
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3. Ή 'Επιτροπή θά περιλαμβάνη, εν τή εκθέσει αυτής προς τήν Γενικήν Συνέλευσιν, 
σύνοψιν επί των αιτήσεων και εκθέσεων, άτινας αϋτη ήθελε λάβει εξ 'Οργάνων 
των 'Ηνωμένων 'Εθνών, ώς και έπι των απόψεων και συστάσεων αυτής, καθ' δσον 
άφορα ε'ις τάς είρημένας αιτήσεις και εκθέσεις. 

4. Ή 'Επιτροπή θά ζητή παρά τοϋ Γενικού Γραμματέως των Ηνωμένων 'Εθνών 
πάν στοιχεΐον συμφυές προς τους σκοπούς της παρούσης Συμβάσεως, δπερ ούτος 
ήθελε διαθέτει, καθ' δσον άφορα εις τά εν παραγρ°άφω 1(a) τοϋ παρόντος άρθρου 
μνημονευόμενα εδάφη. 

"Αρθρον 16. 
ΑΙ διατάξεις τής παρούσης Συμβάσεως, αϊ άφορώσαι εις τήν έπίλυσιν διαφορών 

ή καταγγελιών τυγχάνουσιν εφαρμογής άνευ επηρεασμού παντός έτερου ενδίκου 
μέσου επιλύσεως διαφορών ή καταγγελιών εϊς τον τομέα τών διακρίσεων, δπερ 
ήθελε καθιεροϋται διά τών συστατικών πράξεων τών Ηνωμένων 'Εθνών και τών 
ειδικευμένων 'Οργανισμών αύτοΰ ή διά τών ύπ' αυτών γενομένων αποδεκτών 
συμβάσεων, ουδόλως δε παρακωλύουσι τά Κράτη Μέρη δπως προσφεύγωσι εις 
έτερα ένδικα μέσα επιλύσεως διαφορών, συμφώνως προς γενικάς ή εϊδικάς διεθνείς 
συμφωνίας, αϊτινες ήθελον ισχύει μεταξύ αυτών. 

ΜΕΡΟΣ III. 
"Αρθρον 17. 

Ι. Ή παρούσα Σύμβασις είναι ανοικτή προς ύπογραφήν ύπό παντός Κράτους
Μέλους τών Ηνωμένων Εθνών και τών Ειδικευμένων αυτού 'Οργανισμών, υπό 
παντός Κράτους υπογράφοντος τον Καταστατικόν Χάρτην τοϋ Διεθνούς Δικαστηρίου 
και ύπό παντός ετέρου Κράτους, δπερ ήθελε προσκληθή ύπό τής Γενικής Συνε
λεύσεως τών Ηνωμένων °Ε8νών, δπως ύπογράψη τήν παροΰσαν Σύμβασιν. 

2. Ή παρούσα Σύμβασις υπόκειται εις έπικύρωσιν. Αι κυρωτικά! αυτής πράξεις 
θά κατατίθενται παρά τω Γενικώ Γραμματεΐ τών Ηνωμένων 'Εθνών. 

"Αρθρον 18. 
Ι. Ή παροϋσα Σύμβασις είναι ανοικτή εις προσχώρησιν ύπό παντός Κράτους 

εκ τών μνημονευομένων εν άρθρω 17, παράγραφος Ι. 
2. Ή προσχώρησις επιτυγχάνεται διά τής καταθέσεως πράξεως προσχωρήσεως 

παρά τω Γενικώ Γραμματεΐ τών Ηνωμένων 'Εθνών. 
"Αρθρον ί9. 

Ι. Ή παροϋσα Σύμβασις θά τεθή εν ϊσχύϊ τη τριακοστή ήμερα από τής καταθέ
σεως παρά τω Γενικώ Γραμματεΐ τών Ηνωμένων Εθνών τής εικοστής εβδόμης 
κυρωτικής πράξεως ή πράξεως προσχωρήσεως. 

2. Διά πάν Κράτος, δπερ ήθελε κυροΐ ή προσχωρή εϊς ταύτην μετά τήν κατάθεσιν 
τής εικοστής εβδόμης κυρωτικής πράξεως ή πράξεως προσχωρήσεως, ή Σύμβασις 
θά τίθεται εν ίσχύϊ τη τριακοστή ήμερα από τής καταθέσεως τής οικείας κυρωτικής 
πράξεως ή πράξεως προσχωρήσεως. 

"Αρθρον 20 
Ι. Ό Γενικός Γραμματεύς τών Ηνωμένων 'Εθνών θά λαμβάνη και κοινοποιή 

εις άπαντα τά Κράτη, άτινα υπέγραψαν ή δυνατόν να ύπογράψωσι τήν, παροΰσαν 
Σύμβασιν, τάς επιφυλάξεις τάς γενομένας ύπό Κρατών κατά τον χρόνον τής κυρώ
σεως ή προσχωρήσεως. Πάν Κράτος, δπερ ήθελεν ένίσταται εϊς τήν έπιφύλαξιν 
οφείλει δπως εντός ένενήκοντά ήμερων, αφ' ής έγένετο αύτώ ή σχετική κοινοποίησις, 
γνωστοποίηση τω Γενικώ Γραμματεΐ δτι δεν αποδέχεται ταύτην. 

2. Δεν θά γίνωνται δεκται επιφυλάξεις ασυμβίβαστοι προς τους σκοπούς τής 
παρούσης Συμβάσεως, ή επιφυλάξεις αϊτινες θά εΐχον αποτέλεσμα άνασταλτικόν 
έπι τής λειτουργίας οΙουδηποτε τών καθιδρυομένων ύπό τής Συμβάσεως οργάνων. 
Έπιφύλαξίς τις λογίζεται ασυμβίβαστος ή ανασταλτική εάν τά δύο τρίτα τουλάχιστον 
τών Κρατών Μερών τής παρούσης Συμβάσεως ένίστανται ε'ις ταύτην. 
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3. ΑΙ επιφυλάξεις υπόκεινται κατά πάντα χρόνον εις άνάκλησιν, δι'.έπι τούτω 
γνωστοποιήσεως απευθυνόμενης τω Γενικω Γραμματεΐ. Ή τοιαύτη γνωστο
ποίησις ανακλήσεως άρχεται ισχύουσα άπό της ημέρας της λήψεως αυτής. 

"Αρθρον 21. 
Τα Κράτη Μέρη δύνανται να καταγγείλωσι την παρούσαν Σύμβασιν δι ' εγγράφου 

καταγγελίας απευθυνόμενης τω Γενικω Γραμματεΐ. Ή καταγγελία άρχεται Ισχύ
ουσα εν έτος, αφ' ης ημέρας ό Γενικός Γραμματεύς ήθελε λάβει το έγγραφον της 
καταγγελίας. 

"Αρθρον 22. 
ΟΙαδήποτε διαφορά ήθελεν άναφυή μεταξύ δύο ή πλειόνων Κρατών Μερών επί 

της ερμηνείας ή εφαρμογής τής παρούσης Συμβάσεως, ήτις δεν ήθελεν έπιλυθή 
δια διαπραγματεύσεων ή διαδικασίας ρητώς προνόουμένης έν τη παρούση Συμβάσει, 
θά άναφέρηται τη αιτήσει οιουδήποτε των ενεχομένων εις τήν διαφοράν Κρατών 
Μερών εις τό Διεθνές Δικαστήριον προς έπίλυσιν, έκτος εάν τά ενδιαφερόμενα 
Κράτη ήθελον συμφωνήσει επί έτερου τρόπου επιλύσεως τής διαφοράς. 

"Αρθρον 23. 
Ι. Οιονδήποτε τών Κρατών Μερών δύναται κατά πάντα χρόνον νά ζητήση άνα

θεώρησιν τής παρούσης Συμβάσεως, δι ' εγγράφου αύτοΰ αιτήσεως απευθυνόμενης 
τω Γενικω Γραμματεΐ. 

2. Ή Γενική Συνέλευσις θά άποφασίζη έπι τών τυχόν ληφθησομένων μέτρων 
άναφορικώς προς τήν τοιαύτην αϊτησιν. 

"Αρθρον 24. 
Ό Γενικός Γραμματεύς τών Ηνωμένων 'Εθνών θά τηρή ενήμερα άπαντα τά έν 

άρθρω 17, παράγραφος Ι, μνημονευόμενα Κράτη, καθ' δσον άφορα ε'ις τά ακόλουθα : 
(α) ύπογραφάς, επικυρώσεις, προσχωρήσεις, δυνάμει τών άρθρων 17 και Ι8



(β)
 τ

ή
ν ήμερομηνίαν ενάρξεως τής Ισχύος τής παρούσης Συμβάσεως δυνάμει 

τοΰ άρθρου 19· 
(γ) καταγγελίας, κοινοποιήσεις, διακηρύξεις ληφθείσας δυνάμει τών άρθρων 

14, 20 και 23· 
(ό) καταγγελίας τής Συμβάσεως δυνάμει τοΰ άρθρου 21. 

"Αρθρον 25. 
Ι. Ή παρούσα Σύμβασις, τό Κινεζικόν, Άγγλικόν, Γαλλικόν, Ρωσσικόν και Ίσπα

νικόν κείμενον τής οποίας είναι εξ ϊσου αυθεντικά, θά πρωτοκολληθή παρά τη 
Γραμματεία τών Ηνωμένων 'Εθνών. 

2. Ό Γενικός Γραμματεύς τών Ηνωμένων 'Εθνών θά διαβίβαση κεκυρωμένα 
αντίγραφα τής παρούσης Συμβάσεως εις άπαντα τά Κράτη, άτινα ήθελον ανήκει 
εις τινας τών έν άρθρω 17, παράγραφος Ι, μνημονευομένων κατηγοριών. 

"Ετυπώθη έν τ φ Τυπογραφε ία τής Κυπριακής Δημοκρατ ίας , έν ΛευκωσΙςι. 


