
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ύπ *Αρ. 693 της 22ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1968 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ 1 
Ό περί τής Ευρωπαϊκή*ς Συμβάσεως δια τήν προάσπισιν των "Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων (Πρωτόκολλα) (Κυρωτικός) Νόμος του 1968 εκδίδεται διά δημο
σιεύσεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως 
τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 118 του 1968 

ΝΟΜΟΣ ΕΠΙΚΥΡΩΝ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΝ, ΤΡΙΤΟΝ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΟΝ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ ΤΗΣ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Σ Σ Υ Μ Β Α Σ Ε Ω Σ Δ Ι Α 
ΤΗΝ Π Ρ Ο Α Σ Π Ι Σ Ι Ν ΤΩΝ Δ Ι Κ Α Ι Ω Μ Α Τ Ω Ν ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ. 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί της Ευρωπαϊκής Συνοπτικός 
Συμβάσεως διά τήν προάσπισιν των 'Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τίτλος-
(Πρωτόκολλα) (Κυρωτικός) Νόμος του 1968. 

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

«Δημοκρατία» σημαίνει τήν Δημοκρατίαν τής Κύπρου* 
«Σύμβασις» έχει τήν είς τόν δρον τούτον άποδιδομένην £ννοιαν 

ύπό του άρθρου 2 τοΟ περί τής Ευρωπαϊκής Συμβάσεως διά τήν 
προάσπισιν των 'Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Κυρωτικού) Νόμου 
του 1962' »το01962. 

«Πρωτόκολλα» σημαίνει τό Πρωτόκολλον τής Συμβάσεως ύπ' άρ. 
2 τής 6ης Μαΐου 1963, τό Πρωτόκολλον τής Συμβάσεως ύπ* άρ. 3 
τής 6ης Μαΐου 1963 και τό Πρωτόκολλον τής Συμβάσεως ύπ' άρ. 5 
τής 20ής ' Ιανουαρίου 1966. 

3. Τά Πρωτόκολλα τό κείμενον των οποίων περιλαμβάνεται είς τόν κύρωοης 
Πίνακα άτινα υπεγράφησαν έκ μέρους τής Δημοκρατίας κατόπιν άπο- Πρωτοκόλλων, 
φάσεως του 'Υπουργικού Συμβουλίου ύπ' άρ. 6785 και ήμερομηνίοα/ 
22 'Ιουνίου 1967, διά τοΰ παρόντος Νόμου κυρουνται. 

(655) 
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Π Ι Μ Α . Ξ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Ν ύπ'άρ. 2 * 

Είς τήν Σομβασιν δια την Προάσπιση· των 'Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των 
θεμελιωδών Ελευθεριών, παρέχον τώ Εύρωπαϊκώ Δικαστηρίω Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων αρμοδιότητα προς παροχήν συμβουλευτικών γνωμοδοτήσεων. 
Αί Συμβαλλόμενοι Κυβερνήσεις, Μέλη του Συμβουλίου Ευρώπης : * 
Έχουσαι ύπ' όψιν τάς διατάξεις της Συμβάσεως δια τήν Προάσπισιν των 'Αν

θρωπίνων Δικαιωμάτων και τών θεμελιωδών 'Ελευθεριών, ήτις υπεγράφη έν 
Ρώμη τη 4η Νοεμβρίου 1950 (έν τοις εφεξής αναφερομένης ως ή «Σύμβασις») 
και ε'ιδικώτερον το άρθρον 19, δι' οδ καθιδρύεται, έν άλλοις, Εύρωπαΐκόν Δικα
στήριον 'Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (έν τοις εφεξής άναφερόμενον ώς τό «Δικα
στήριον»). 

Φρονοΰσαι σκόπιμον όπως παραχωρήσωσι τω Δικαστηρίω αρμοδιότητα προς 
παροχήν, υπό ώρισμένους δρους, συμβουλευτικών γνωμοδοτήσεων. 

Συνεφώνησαν τά ακόλουθα : 
"Αρθρον 1. 

.1. Τό Δικαστήριον δύναται, τη αιτήσει της Επιτροπής Υπουργών, νά παρέχη 
συμβουλευτικός γνωμοδοτήσεις επί νομικών σημείων, άφορώντων είς τήν έρμη· 
νείαν της Συμβάσεως και τών συνημμένων αύτη Πρωτοκόλλων. *■ 

2. Αί τοιαυται γνωμοδοτήσεις δέν θά άναφέρωνται είς ζητήματα άφορώντα 
είς τό περιεχόμενον ή τήν έκτασιν τών δικαιωμάτων και ελευθεριών, τών καθο
ριζομένων έν αρθρω 1 της Συμβάσεως και έν τοις συνημμένοις τη Συμβάσει 
Πρωτοκόλλοις, ή είς οιονδήποτε έτερον ζήτημα, δπερ ή Επιτροπή, τό Δικαστή
ριον ή ή Επιτροπή 'Υπουργών ήθελε κληθή νά έξετάση συνεπεία οιασδήποτε * 
διαδικασίας δυναμένης νά έγερθή συμφώνως τη Συμβάσέι. 

3. Αί αποφάσεις της 'Επιτροπής Υπουργών δπως ζητηθη ή συμβουλευτική 
γνωμοδότησις τοΟ Δικαστηρίου έφ* οιουδήποτε θέματος, λαμβάνονται διά της 
πλειοψηφίας τών δύο τρίτων τών αντιπροσώπων, οϊτινες κέκτηνται τό δικαίωμα 
νά παρακάθηνται είς τήν 'Επιτροπήν. 

"Αρθρον 2. 
Τό Δικαστήριον θέλει αποφασίζει έάν αίτησις προς παροχήν συμβουλευτικής 

γνωμοδοτήσεως, υποβαλλομένη αύτω ύπό τής Επιτροπής Υπουργών, έμπίπτη 
εντός της συμβουλευτικής αρμοδιότητος του, ώς αυτή καθορίζεται έν άρθρω 1 
του παρόντος Πρωτοκόλλου. 

"Αρθρον 3. 
1. Διά τήν έξέτασιν αιτήσεων προς παροχήν συμβουλευτικής γνωμοδοτήσεως, 

τό Δικαστήριον θέλει συνέρχεται έν όλομελεία. 
2. ΑΙ συμβουλευτικοί γνωμοδοτήσεις του Δικαστηρίου δέον δπως είναι ήτιο

λογημέναι. 
3. 'Εν αίς περιπτώσεσι συμβουλευτική τις γνωμοδότησις δέν παριστά, έν δλω * 

ή έν μέρει, τήν όμόφωνον γνώμη ν τών δικαστών, πας δικαστής κέκτηται τό δι
καίωμα δπως έκφραση κεχωρισμένως τήν γνώμην του. 

4. Αί συμβουλευτικά! γνωμοδοτήσεις του Δικαστηρίου κοινοποιούνται τη 'Επι
τροπή Υπουργών. 

"Αρθρον 4. 
Αί δυνάμει του άρθρου 55 τής Συμβάσεως έξουσίαι τοΟ Δικαστηρίου θέλουσιν 

έπεκταθή καΐ είς τήν σύνταξιν Κανονισμού καΐ τόν καθορισμόν δικονομίας, ώς 
τό Δικαστήριον ήθελε κρίνει άναγκαΐον διά τους σκοπούς του παρόντος Πρωτο
κόλλου. 
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"Αρθρον 5. 
1. Τό παρόν Πρωτόκολλον είναι άνοικτόν εις την ύπογραφήν των Κρατών Με 

λών του Συμβουλίου Ευρώπης, ατινα έχουσιν υπογράψει τήν Σύμβασιν. Ταύτα 
δύνανται νά καταστώσι Συμβαλλόμενα Μέρη, καθ' δσον άφορα είς τό παρόν 
Πρωτόκολλον : 

(α) είτε διά της υπογραφής του, άνευ επιφυλάξεως, καθ* δσον άφορφ είς 
τήν έπικύρωσιν ή άποδοχήν 

(β) εΐτε δια της υπογραφής του, μετ' επιφυλάξεως, καθ' δσον άφορα" εις 
τήν έπικύρωσιν ή άποδοχήν, επακολουθούσης τής ακυρώσεως ή άποδο
Χ η ς

" 
Τά δργανα επικυρώσεως ή αποδοχής θέλουσι κατατίθεσθαι παρά τω Γενικώ 

Γραμματεΐ του Συμβουλίου Ευρώπης. 
2. Τό παρόν Πρωτόκολλον θέλει τεθή έν ίσχύϊ ευθύς ώς άπαντα τά Κράτη Μέ

λη τής Συμβάσεως ήθελον υπογράψει τούτο συμφώνως ταΐς διοττάξεσι τής παρα
γράφου 1 του παρόντος άρθρου. 

3. "Αφ" ή ς τό παρόν Πρωτόκολλον ήθελε τεθή έν Ισχύϊ, τά άρθρα 1 έως 4 θέ
λουσι λογίζονται ώς άναπόσπαστον μέρος τής Συμβάσεως. 

4. "Ο Γενικός Γραμματεύς του Συμβουλίου τής Ευρώπης θέλει κοινοποιήσει 
εις τά Κράτη Μέλη του Συμβουλίου : 

(α) πάσαν ύπογραφήν άνευ' επιφυλάξεως, καθ" δσον άφορα είς τήν έπικύ

ρωσιν ή άποδοχήν 
(β) πασαν ύπογραφήν μετ' επιφυλάξεως, καθ' δσον άφορα είς τήν έπικύ

ρωσιν ή άποδοχήν' 
(γ) τήν κατάθεσιν παντός οργάνου επικυρώσεως ή αποδοχής' 
(δ) τήν ήμερομηνίαν ενάρξεως τής ισχύος του παρόντος Πρωτοκόλλου, 

συμφώνως τή παραγράφω 2 τοΟ παρόντος άρθρου. 
Τό παρόν Πρωτόκολλον υπεγράφη ύπό των κάτωθι ύπογεγροςμμένων, δεόντως 

προς τούτο εξουσιοδοτημένων. 
"Εγένετο έν Στρασβούργω, τή 6η Μαΐου 1963, εις τήν Ά γ γ λ ι κ ή ν και Γαλλι

κήν, αμφοτέρων των κειμένων δντων έξ ίσου αυθεντικών, εις £ν μόνον άντίτυ
πον κατατιθέμενον είς τά αρχεία τοΟ Συμβουλίου Ευρώπης. "Ο Γενικός Γραμ
ματεύς θέλει αποστείλει : κεκυρωμένα αντίγραφα εις έκαστη ν τών Συμβαλλο
μένων Κυβερνήσεων. 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ ύπ* άρ. 3 
Εις τήν Σύμβασιν διά τήν Προάσπισιν τών 'Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καΐ τών 
θεμελιωδών 'Ελευθεριών, τροποποιούν τά άρθρα 29, 30 καΐ 34 τής Συμβάσεως. 

Αί Συμβαλλόμεναι Κυβερνήσεις, Μέλη του Συμβουλίου Ευρώπης : 
ΦρονοΟσαι εύκταίαν τήν τροποποίησιν ώρισμένων διατάξεων τής Συμβάσεως 

διά τήν Προάσπισιν τών "Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καΐ τών θεμελιωδών "Ελευ
θεριών, ήτις υπεγράφη έν Ρώμη τή 4η Νοεμβρίου 1950 (έν τοις εφεξής αναφερο
μένη ώς ή «Σύμβασις*), άφορωσων εις τήν διαδικασίαν τής.Ευρωπαϊκής Έπι 
τροπής "Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 

Συνεφώνησαν τά ακόλουθα : 
"Αρθρον 1. 

1. Διαγράφεται τό άρθρον 29 τής Συμβάσεως. 
2. 'Εν τή Συμβάσει έ\τίθεται ή ακόλουθος διάταξις : 

Αρθρον 29. 
Μετά τήν άποδοχήν αιτήσεως υποβληθείσης αύτη συνωδά τω άρθρω 25, ή 

'Επιτροπή δύναται παρά ταΰτα νά άποφασίση ομοφώνως άπόρριψιν τής αιτή
σεως έάν, κατά τήν έξέτασιν αυτής, ήθελεν εξεύρει δτι απεδέχθη οτι υφίσταται 
οιοσδήποτε τών λόγων περί απορρίψεως τής αιτήσεως, τών προβλεπομένων 
έν άρθρω 27. 

Έν τοιαύτη περιπτώσει, ή άιτόφασις θέλει κοινοποιείται εις τά μέρη.». 
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"Αρθρον 2. 
Έν αρθρω 30 της Συμβάσεως ή λέξις «ύποεπιτροπή» θέλει άντικατασταθή ' 

διά της λέξεως «Επιτροπή». 
"Αρθρον 3. 

Έν αρχή του άρθρου 34 της Συμβάσεως, θέλουν έντεθή τά ακόλουθα : 
«Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 2 9 . . . . » ± 

2. Έν τέλει του αύτοΟ άρθρου, θέλει διαγραφή ή πρότασις «αί αποφάσεις της 
ύποεπιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν τών μελών της». 

"Αρθρον 4. 
1. Τό παρόν Πρωτόκολλον είναι άνοικτόν εις τήν ύπογραφήν τών Κρατών Με

λών του Συμβουλίου Ευρώπης, άτινα δύνανται νά καταστώσι Συμβαλλόμενα 
Μέρη καβ' δσον άφορα* είς τό παρόν Πρωτόκολλον— 

(α) είτε διά της υπογραφής του, άνευ επιφυλάξεως, καθ' δσον άφορα είς 
τήν έπικύρωσιν ή άποδοχήν 

(β) είτε διά τής υπογραφής του, μετ' επιφυλάξεως, καθ' δσον άφορα είς 
τήν έπικύρωσιν ή άποδοχήν, επακολουθούσης τής επικυρώσεως ή απο
δοχής. 

Τά δργανα επικυρώσεως ή αποδοχής θέλούσι κατατίθεσθαι παρά τω Γενικώ 
Γραμματεΐ του Συμβουλίου Ευρώπης. * 

2. Τό παρόν Πρωτόκολλον θέλει τεθή έν ίσχύϊ ευθύς ώς άπαντα τά Κράτη 
Μέλη τής Συμβάσεως ήθελον υπογράψει τοΰτο, συμφώνως ταΐς διατάξεσι τής 
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. 

3. Ό Γενικός Γραμματεύς του Συμβουλίου Ευρώπης θέλει κοινοποιήσει εις 
τά Κράτη Μέλη του Συμβουλίου : * 

(α) πάσαν ύπογραφήν άνευ επιφυλάξεως καθ' δσον άφορα εϊς τήν έπικύ

ρωσιν ή άποδοχήν 
(β) πάσαν ύπογραφήν μετ' επιφυλάξεως καθ' δσον άφορα ε'ις τήν έπικύρω

σιν ή άποδοχήν' 
(γ) τήν κατάθεσιν παντός οργάνου επικυρώσεως ή αποδοχής' * 
(δ) τήν ήμερομηνίαν ενάρξεως τής 'ισχύος του παρόντος Πρωτοκόλλου, 

συμφώνως τη παραγράφω 2 του παρόντος άρθρου. 
Τό παρόν Πρωτόκολλον υπεγράφη ύπό τών κάτωθι υπογεγραμμένων, δεόντως 

προς τούτο εξουσιοδοτημένων. 
Έγένετο έν Στρασβούργο) τη 6η Μαΐου 1963, είς τήν Άγγλ ι κήν και Γαλλικήν, 

αμφοτέρων τών κειμένων δντων έξ ίσου αυθεντικών, ε'ις £ν μόνον άντίτυπον κα· 
τατιθέμενον εις τά άρχεΐα του Συμβουλίου Ευρώπης. Ό Γενικός Γραμματεύς 
θέλει αποστείλει κεκυρωμένα αντίγραφα είς έκαστη ν τών Συμβαλλομένων Κυ
βερνήσεων. 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ ύπ' άρ. 5 
Είς τήν Σύμβασιν διά τήν Προάσπισιν τών 'Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καΐ τών 
θεμελιωδών Ελευθεριών, τροποποιούν τά άρθρα 22 καί 40 τής Συμβάσεως. ■* 

ΑΊ Συμβαλλόμεναι Κυβερνήσεις, Μέλη του Συμβουλίου τής Ευρώπης. 
Φρονοΰσαι δτι ανέκυψαν ώρισμέναι δυσχέρειαι έν τη εφαρμογή τών διατάξεων ψ 

τών άρθρων 22 καί 40 τής Συμβάσεως διά τήν Προάσπισιν τών 'Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων καί τών θεμελιωδών Ελευθεριών, ήτις υπεγράφη έν Ρώμη τή 4η * 
Νοεμβρίου Ί950 (έν τοις εφεξής αναφερομένης ώς ή <Σύμβασις»), άφορωσών 
είς τήν θητείαν τών μελών τής Ευρωπαϊκής Επιτροπής 'Ανθρωπίνων Δικαιωμά
των (έν τοις εφεξής αναφερομένης ώς ή «Επιτροπή») καί του Ευρωπαϊκού Δι 
καστηρίου 'Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (έν τοις εφεξής αναφερομένου ώς τό «Δι * 
καστήριον»). 
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Φρονοΰσαι εύκταίαν τήν έξασφάλισιν, έν τω μέτρω του δυνατού, εκλογής, άνά 
τριετίαν, του ήμίσεος του αριθμού τών μελών της Επιτροπής και του ενός τρί
του των μελών του Δικαστηρίου. 

ΦρονοΟσαι ούτω εύκταίαν τήν τροποποίησιν ώρισμένων διατάξεων της Συμ
βάσεως. 

Συνεφώνησαν τά ακόλουθα : 
"Αρθρον 1. 

Έν άρθρω 22 της Συμβάσεως, μετά τήν παράγραφον (2), έντίθενται αϊ άκό 
λουθοι δύο παράγραφοι : 

«(3) Έπί τφ τέλει δπως έξασφαλισθή, έν τω μέτρω του δυνατού, άνανέωσις 
τοΟ ήμίσεος του αριθμού τών μελών της Επιτροπής άνά τριετίαν, ή 'Επιτροπή 
Υπουργών δύναται νά άποφασίση πρίν ή προβή είς οία\δήποτε μετανενεστέ
ραν έκλογήν, δτι ή θητεία ενός ή πλειόνων έκλεγησομένων μελών θα είναι διά 

. περίοδον ούχι £ξ ετών, άλλα διά περίοδον μή ύπερβαίνουσαν τά εννέα καΐ ουχί 
κατωτέραν τών τριών ετών. 

(4) Έν αίς περιπτώσεσιν ή 'Επιτροπή Υπουργών ήθελεν εφαρμόσει τήν 
προηγουμένην παράγραφον άναφορικώς προς τήν θητείαν πλειόνων του ενός 
μελών, τά μέλη ών ή θητεία καθορίζεται συμφώνως προς τά ανωτέρω, θά όρι
σθώσι διά κληρώσεως γενομένης ύπό του Γενικού Γραμματέως, αμέσως μετά 
τήν έκλογήν.». 

"Αρθρον 2. 
'Εν άρθρω 22 τής Συμβάσεως, αϊ πρώην παράγραφοι (3) και (4) καθίστανται 

παράγραφοι (5) και (6), αντιστοίχως. 
"Αρθρον 3. 

Έ ν άρθρω 40 τής Συμβάσεως, αμέσως μετά τήν παράγραφον (2), έντίθενται 
αϊ ακόλουθοι δύο παράγραφοι : 

«(3) Έπί τω τέλει δπως έξσσφαλισθή, έν τω μέτρω του δυνατού, άνανέωσις 
του ενός τρίτου τών μελών τοΟ Δικαστηρίου άνά τριετίαν, ή Συμβουλευτική 
Σύνέλευσις δύχαται νά άποφασίση πρίν ή προβή είς οιανδήποτε μεταγενεστέ
ραν έκλογήν, δτι ή θητεία ενός ή πλειόνων έκλε^ ησομένων μελών θά είναι διά 
περίοδον ουχί εννέα ετών, άλλα διά περίοδον μή ύπερβαίνουσαν τά δώδεκα 
καΐ ουχί κατωτέραν τών £ξ ετών. 

(4) Έν αΐς περιπτώσεσιν ή Συμβουλευτική Συνέλευσις ήθελεν έςαρμόσει 
τήν προηγουμένην παράγραφον άναφορικώς προς τήν θητείαν πλειόνων του 
ενός μελών, τά μέλη ών ή θητεία καθορίζεται συμφώνως προς τά άνωτέρω( 
θά όρισθώσι διά κληρώσεως γενομένης ύπό του Γενικού Γραμματέως, αμέσως 
μετά τήν έκλογήν.». 

"Αρθρον 4. 
Έν άρθρω 40 τής Συμβάσεως, αϊ πρώην παράγραφοι (3) καΐ (4) καθίστανται 

παράγραφοι (5) καΐ (6), αντιστοίχως. 
"Αρθρον 5. 

Τό παρόν Πρωτόκολλον είναι άνοικτόν είς τήν υπογραφή ν τών Κρατών Με
λών του Συμβουλίου Ευρώπης, ατινα fχουσιν υπογράψει τήν Σύμβασιν. Ταύτα 
δύνανται νά καταστώσι Συμβαλλόμενα Μέρη καθ' δσον άφορςϊ είς τό παρόν 
Πρωτόκολλον : 

(α) είτε διά τής υπογραφής του, άνευ επιφυλάξεως, καθ' δσον άφορα είς 
τήν έηκύρωσιν ή άποδοχήν' 

(β) είτε διά τής υπογραφής του. μετ' επιφυλάξεως, καθ* δσον άφορα είς 
τήν έπικύρωσιν ή άποδοχήν, επακολουθούσης τής επιφυλάξεως ή απο
δοχής. 

Τά δργανα επικυρώσεως ή αποδοχής θέλουσι κατατίθεσθαι παρά τω Γενικώ 
ΓραμμοτΓέϊ του Συμβουλίου Ευρώπης. 


