
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ύπ "Αρ. 689 τής 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1968 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ 1 
Ό περί της Συμβάσεως περί των Πολιτικών Δικαιωμάτων τών Γυναικών 

(Κυρωτικός) Νόμος του 1968, εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφη
μερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 τοΰ Συντάγματος. 

'Αριθμός ί07 του 1968 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΙΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

'Επειδή δυνάμει αποφάσεως ύπ* αριθμόν 640 (VII) και ήμερομη Προοίμιον. 
νίαν 20 Δεκεμβρίου 1952 της Γενικής Συνελεύσεως τών Ηνωμένων 
'Εθνών παρέμεινεν ανοικτή προς ύπογραφήν και κύρωσιν ή Σύμβα
σις περί Πολιτικών Δικαιωμάτων τών Γυναικών : 

ΚαΙ επειδή δυνάμει αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου ύπ* 
αριθμόν 8004/18 και ήμερομηνίαν 1 Αυγούστου 1968 ενεκρίθη ή έκ 
μέρους της Δημοκροπτίας της Κύπρου υπογραφή τής έν λόγω Συμ
βάσεως και ή είς αυτήν προσχώρησις τής Δημοκρατίας : 

Και επειδή ή έν λόγω Σύμβασις δέον νά κυρωθή διά νόμου : 
Διά ταύτα, ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί τής Συμβάσεως περί Συνοπτικός 
τών Πολιτικών Δικαιωμάτων τών Γυναικών (Κυρωτικός) Νόμος τοΰ τ 1 τ ^ · 
1968. 

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

«Σύμβασις» σημαίνει τήν Σύμβασιν περί τών Πολιτικών Δικαιω
μάτων τών Γυναικών, ήτις παρέμεινεν ανοικτή προς ύπογραφήν δυ
νάμει αποφάσεως ύπ* άρ. 640 (VII) και ήμερομηνίαν 20 Δεκεμ
βρίου 1952 τής Γενικής Συνελεύσεως τών Ηνωμένων Εθνών. 

3 . Ή Σύμβασις, τό κείμενον τής όποιας εκτίθεται είς τόν Πίνακα, κύρωση 
διά του παρόντος Νόμου κυρουται. Συμβάσεως. 

ΠΙναζ. 
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ΠΙΝΑΞ 
("Αρθρον 3) 

Τά Συμβαλλόμενα Μέρη : 
Προτιθέμενα νά θέσωσιν είς έφαρμογήν τήν είς τον Χάρτην των Ηνωμέ

νων Εθνών περιλαμβανομένη ν αρχήν της Ισότητος δικαιωμάτων ανδρών καΐ 
γυναικών. 

Άναγνωρίζοντα δτι έκαστος κέκτηται το δικαίωμα νά λαμβάνη μέρος είς 
τήν διακυβέρνησιν της χώρας του άπ' ευθείας ή μέσω αντιπροσώπων ελευθέρως 
εκλεγομένων, ώς καΐ τό δικαίωμα:του καταλαμβάνειν, έπί ΐσοις δροις, δημό
σια λειτουργήματα είς τήν χώραν αΰτοΟ, έν τη επιθυμία των δέ δπως έξισώσωσι 
τό καθεστώς τών ανδρών καΐ τό τών γυναικών ώς προς τήν άπόλαυσιν καΐ τήν 
άσκησιν πολιτικών δικαιωμάτων, συμφώνως προς τάς διατάξεις του Χάρτου 
τών Ηνωμένων 'Εθνών καΐ τήν Παγκόσμιον Δήλωσιν τών 'Ανθρωπίνων Δικαιω
μάτων. 

Άποφασίσαντα δπως, έπί τω τέλει τούτω, συνάψωσι Σύμδασιν, συνωμολόγη
σαν τάς κάτωθι διατάξεις : 

"Αρθρον 1 
ΑΙ γυναίκες θά δικαιούνται νά εκλέγουν είς άπάσας τάς έκλογάς έπί ίσοις 

δροις μέ τους άνδρας, άνευ ουδεμίας διακρίσεως. 
"Αρθρον 2 

At γυναίκες θά δικαιούνται νά έκλέγωνται είς άπαντα τά δημόσια εκλεγό
μενα σώματα, τά καθοριζόμενα υπό του εθνικού δικαίου, έπί ΐσοις δροις μέ τους 
άνδρας, άνευ ουδεμίας διακρίσεως. 

"Αρθρον 3 
ΑΙ γυναίκες θά δικαιούνται νά διορίζωνται είς δημοσίας θέσεις καΐ νά άσκώ

σιν άπαντα τά δημόσια λειτουργήματα, τά καθοριζόμενα ύπό. του εθνικού" δι
καίου, έπί ΐσοις δροις μέ τους άνδρας, άνευ ουδεμίας διακρίσεως. 

"Αρθρον 4 
1. "Η Σύμβασις αυτή θά εΐναι ανοικτή προς ύπογραφήν είς οιονδήποτε μέλος 

τών Ηνωμένων Εθνών ή οίονδήποτε έτερον Κράτος, προς τό όποιον άπηυθύνθη 
σχετική πρόσκλησις της Γενικής Συνελεύσεως. 

2. Ή Σύμβασις αϋτη θέλει κυρωθη καΐ τά κυρωτικά έγγραφα θέλουσι κα
τατεθη παρά τω Γενικώ Γράμματεΐ τών Ηνωμένων Εθνών. 

"Αρθρον 5 
1. Ή Σύμβασις αΟτη θά είναι ανοικτή προς προσχώρησιν είς άπαντα τά Κρά

τη, τά αναφερόμενα είς τό εδάφιον 1 του άρθρου 4. 
2. Ή προσχώρησις θά συντελήται διά καταθέσεως τοΟ έγγραφου προσχωρή

σεως παρά τω Γενικώ Γράμματεΐ τών 'Ηνωμένων 'Εθνών. 

t "Αρθρον 6 
1. *Η Σύμβασις αϋτη θέλει τεθη έν ίσχύϊ τήν 90ήν ήμέραν μετά τήν ήμερο μη -

νίαν της καταθέσεως του έκτου εγγράφου κυρώσεως ή προσχωρήσεως. 
2. Δι' έκαστόν Κράτος, κυροΟν ή προσχωροΟν είς τήν Σύμδασιν μετά τήν 

κατάθεσιν του έκτου έγγραφου κυρώσεως ή προσχωρήσεως, ή Σύμβασις θέλει 
ίτεθη έν Ισχύχ τήν 90ήν ήμέραν άπό της καταθέσεως ύπό του Κράτους τούτου 
του έγγραφου κυρώσεως ή προσχωρήσεως αύτου. 

"Αρθρον 7 
'Εάν κατά τήν στιγμήν της υπογραφής, της κυρώσεως ή της προσχωρήσεως 

Κράτος τι διατύπωση έπιφύλαξιν σχετικήν προς οίονδήποτε έκ τών άρθρων της 
Συμβάσεως ταύτης, ό Γενικός Γραμματεύς θέλει ανακοινώσει τό κείμενον της 



637 

επιφυλάξεως είς άπαντα τά Κράτη τα όποια τυγχάνουν ή δύνανται να κατα
> στουν, συμβαλλόμενα μέρη είς την Σύμβασιν. Οίονδήποτε Κράτος, έχον αντιρ

ρήσεις ώς προς την έπιφύλαξιν δύναται εντός διαστήματος 90 ήμερων άπό της 
ημερομηνίας της έν λόγω ανακοινώσεως (ή κατά την ήμέραν καθ' ήν θά κα
ταστή συμβαλλόμενον μέρος είς τήν Σύμδασιν), νά γνωστοποίηση εις τόν Γε
νικόν Γραμματέα δτι δεν αποδέχεται αυτήν. Έν τοιαύτη περιπτώσει, ή Σύμβα

j σις δέν θέλει ισχύσει μεταξύ του Κράτους τούτου και του Κράτους του διατυ
πούντος τήν έπιφύλαξιν. 

"Αρθρον 8 
1. Οίονδήποτε Κράτος δύνοπαι νά καταγγείλη τήν Σύμδασιν δι' έγγραφου 

ανακοινώσεως είς τόν Γενικόν Γραμματέα των 'Ηνωμένων 'Εθνών. "Η καταγ
γελία θά έπιφέρη αποτέλεσμα έν έτος μετά τήν ήμερομηνίαν της ύπό του Γε
νικού Γραμματέως λήψεως της ανακοινώσεως. 

2. Ή Σύμβασις αΰτη θά παύση Ισχύουσα άπό της ημερομηνίας καθ' ή*ν θά 
καταστη αποτελεσματική καταγγελία τις μειουσα τόν αριθμόν των'συμβαλλο
μένων μερών είς όλιγώτερα των 6. 

"Αρθρον 9 
Οιαδήποτε διαφορά, ήτις ήθελε γεννηθή μεταξύ δύο ή περισσοτέρων συμβαλ

λομένων Κρατών άναφορικώς προς τήν έρμηνείαν ή τήν έφαρμογήν της έν λόγω 
ν Συμβάσεως, και ήτις δέν ήθελε κανονισθή διά διαπραγματεύσεων, θά παρα

πέμπηται, αιτήσει παντός ενδιαφερομένου είς τήν διαφοράν μέρους, είς τό Διε
θνές Δικαστήριον, ίνα τούτο άποφανθή έπ' αυτής, έκτος έάν έπέλθη συμφωνία 
επί άλλου τρόπου διακανονισμού. 

># "Αρθρον 10 
Ό Γενικός Γραμματεύς τών Ηνωμένων 'Εθνών θά άνακοινοΐ εις άπαντα τά 

Μέλη τών Ηνωμένων 'Εθνών και είς τά αναφερόμενα είς τό εδάφιον 1 του 
άρθρου 4 της παρούσης Συμβάσεως Κράτη μή μέλη, τά κάτωθι : 

(α) Τάς ύπογραφάς, και τά κυρωτικά έγγραφα, τά κατατιθέμενα παρ' 
* αύτώ συμφώνως προς τό άρθρον 4. 

(β) Τά έγγραφα προσχωρήσεως, τά κατατιθέμενα παρ' αύτώ συμφώνως 
προς τό άρθρον 5. 

(γ) Τήν ήμερομηνίαν καθ' ήν ή Σύμβασις αΰτη τίθεται έν ίσχύΐ, συμφώ
νως προς τό άρθρον 6. 

(δ) Τάς γνωστοποιήσεις καΐ ανακοινώσεις, τάς ληφθείσας ύπ' αύτοΰ συμ
φώνως προς τό άρθρον 7. 

(ε) Τάς ανακοινώσεις καταγγελίας, τάς ληφθείσας ύπ' αύτου συμφώνως 
προς τό εδάφιον 1 του άρθρου 99. 

(στ) Τήν έκπνοήν της Συμβάσεως, συμφώνως προς τό εδάφιον 2 του άρ
θρου 9. 

"Αρθρον U 
» 1. Ή Σύμβασις αϋτη, ής τά κείμενα είς τήν Κινεζικήν, Άγγλικήν, Γαλλικήν, 

Ρωσσικήν καΐ Ίσπανικήν τυγχάνουν έξ ίσου αυθεντικά, θέλει κατατεθή είς τά 
άρχεΐα τών Ηνωμένων Εθνών. 

* 2. Ό Γενικός Γραμματεύς τών Ηνωμένων Εθνών θέλει διαβιβάσει κεκυρω-
μένον άντίγραφον αυτής είς άπαντα τά Μέλη τών 'Ηνωμένων Εθνών και είς 

¥ τά Κράτη μή μέλη, τά αναφερόμενα είς τό εδάφιον 1 του άρθρου 4. 

* 


