
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

υπ' °Αρ. 705 της 24ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1969 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Μ Ε Ρ Ο Σ Ι 

Ό περί της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως -περί Παροχής Πληροφοριών έπί του 
Κρατούντος έν τη 'Αλλοδαπή Δικαίου (Κυρωτικός) Νόμος τοΰ" 1969 εκδίδεται 
δια δημοσιεύσεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμ-

φώνως τω "Αρθρω 52 τοΰ Συντάγματος. 

Αριθμός 5 του 1969 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΗΝ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ί Κ Η Ν Σ Υ Μ Β Α Σ Ι Ν ΠΕΡΙ ΠΑΡΟ
ΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΝΤΟΣ ΕΝ ΤΗ ΑΛ
ΛΟΔΑΠΗ Δ Ι Κ Α Ι Ο Υ 

Επειδή τήν Την Ιουν ίου 1968 έγένετο έν Λονδίνω ή Ευρωπαϊκή Προοίμιον. 
Σύμβασις περί Παροχής. Πληροφοριών έπί του Κρατούντος, έν τή 

'Αλλοδαπή Δικαίου. 

ΚαΙ επειδή έν τω άρθρω 17 τής ρηθείσης Συμβάσεως προβλέπεται 
δτι αΰτη δύναται νά υπογραφή ύπό των Κρατών Μελών τοΟ Συμ
βουλίου τής Ευρώπης και υπόκειται είς κύρωσιν ή άποδοχήν ύπ' 
αυτών. 

Και επειδή δια τής ύπ* αριθμόν 8120 καΐ ήμερομηνίαν 19 Σεπτεμ
βρίου 1968 αποφάσεως του 'Υπουργικού Συμβουλίου απεφασίσθη 
δπως ή Κυπριακή Δημοκρατία καταστή συμβαλλόμενον μέρος τής 
ρηθείσης Συμβάσεως καΐ ενεκρίθη ή έκ μέρους τής Κυπριακής Δη
μοκρατίας υπογραφή αυτής. 

ΚαΙ επειδή ή ρηθείσα Σύμβασις καΐ ή έκ μέρους τής Κυπριακής 
Δημοκρατίας υπογραφή αυτής δέον νά κυρωθώσι δια νόμου ψηφιζο
μένου ύπό τής Βουλής τών 'Αντιπροσώπων. 

Διά ταύτα ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : ' 

1 . Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί τής Ευρωπαϊκής Συνοππκός 
Συμβάσεως περί Παροχής Πληροφοριών έπί του Κρατούντος έν τή τίτλος. 
'Αλλοδαπή Δικαίου (Κυρωτικός) Νόμος του 1969. 

2. *Εν τω παρόντι Νόμω,. έκτος έάν άλλως προκύπτη έκ τοΟ κει Ερμηνεία, 
μένου, «Σύμβασις» σημαίνει τήν Εύρωπα'ίκήν Σύμβασ.ιν περί Παρο
χής Πληροφοριών έπί τοΰ Κρατούντος έν τή 'Αλλοδαπή Δικαίου ή 
οποία έγένετο έν Λονδίνω τήν 7ην 'Ιουνίου 1968. 

3. Ή Σύμβασις, της οποίας τό κείμενον εκτίθεται έν τω Πίνακι, Κύρωσις 
καΐ ή έκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας υπογραφή αυτής διά Συμβάσεως, 
του παρόντος Νόμου κυρόΟνται. ΓΚναε. 

(37) 
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' Π1ΝΑΞ 
(Αρθρον 3) 

Μέρος Ι . ΕΥΡΩΠΑΙ ΚΗ Σ Υ Μ Β Α Σ Ι Σ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΝΤΟΣ ΕΝ ΤΗ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΔΙΚΑ ΙΟΥ 

Προοίμιον 
Τά Συμβαλλόμενα Κράτη Μέλη τοΰ Συμβουλίου της Ευρώπης— 
Φρονουντα δτι σκοπός τόΰ Συμβουλίου της Ευρώπης είναι ή έπίτευξις μεί

ζονος ένότητος μεταξύ των Μελών αύτου' 
Πεποιθότα δτι ή δημιουργία συστήματος διεθνούς αμοιβαίας βοηθείας, έπί τω 
τέλει διευκολύνσεως του έργου των δικαστικών άρχων έν τή λήψει πληροφο
ριών, καθ' δσον άφορα είς το κρατούν έν τη αλλοδαπή δίκαιον, θέλει συνεισ
φέρει είς την έπίτευξιν του σκοπού τούτου, 
Συνεφώνησαν τά ακόλουθα : 

"Αρθρον 1 
"Εκτασις εφαρμογής τής Συμβάσεως 

1. Τά Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν τήν ύποχρέωσιν δπως παρέχωσιν 
άλλήλοις, συμφώνως ταϊς διατάξεσι τής παρούσης Συμβάσεως, πληροφορίας 
έπί τών κρατούντων έν αύτοΐς δικαίου καΐ δικονομίας είς τόν άστικόν και έμπο
ρικόν τομέα, ώς και έπί τής δικαστικής αυτών οργανώσεως. 

2. Ούχ ήττον, δύο ή πλείονα Συμβαλλόμενα Κράτη δύνανται νά άποφασίσω
σιν δπως έκτείνωσι, καθ' δσον άφορα είς τάς μεταξύ των σχέσεις, τήν έκτασιν 
εφαρμογής τής παρούσης Συμβάσεως και είς τομείς έτερους πλην τών μνημο
νευομένων έν τή προηγουμένη παραγράφω. Τό κείμενον οιασδήποτε τοιαύτης 
συμφωνίας θέλει κοινοποιείται τω Γενικω Γραμματεΐ του Συμβουλίου τής Ευ
ρώπης. 

"Αρθρον 2 
Εθνικοί Σύνδεσμοι 

1. Έπί τω τέλει εφαρμογής τών διατάξεων τής παρούσης Συμβάσεως, έκα
στον Συμβαλλόμενον Μέρος θέλει συστήσει ή υποδείξει ένα και μόνον Όργανι
σμόν (έν τοις εφεξής άναφερόμενον ώς «υπηρεσία υποβολής αιτήσεων») — 

(α) είς ην θα ύποβάλλωνται αιτήσεις περί παροχής τών οριζομένων έν 
"Αρθρω 1, παράγραφος 1, τής παρούσης Συμβάσεως, πληροφοριών, 
έξ έτερων Συμβαλλομένων Μερών 

(β) ήτις θά χωρή είς τήν λήψιν τών αναγκαίων μέτρων έπί τών έν λόγω 
αιτήσεων, συμφώνως τω άρθρω 6. 

Ή Υπηρεσία υποβολής αιτήσεων δύναται νά είναι, είτε εν Ύπουργικόν Τμήμα 
είτε έτερος κρατικός οργανισμός. 

2. "Εκαστον Συμβαλλόμενον Μέρος θέλει συστήσει ή υποδείξει ένα ή πλείο
νας οργανισμούς (έν τοις εφεξής αναφερομένους ώς «υπηρεσία διαβιβάσεως 
αιτήσεων») είς ην θά ύποβάλλωνται, Οπό τών δικαστικών αύτου άρχων, αιτήσεις 
προς λήψιν πληροφοριών, και ήτις υπηρεσία θά διαβιβάζη τάς τοιαύτας αιτήσεις 
είς τήν άρμοδίαν άλλοδαπήν ύπηρεσίαν υποβολής αιτήσεων. Ή υπηρεσία υπο
βολής αιτήσεων δύναται νά έκτελή άμα και καθήκοντα υπηρεσίας διαβιβάσεως 
αιτήσεων 

3. "Εκαστον Συμβαλλόμενον Κράτος θέλει κοινοποιεί τω Γενικω Γραμματεΐ 
τοΟ Συμβουλίου τής Ευρώπης τό όνομα και τήν διεύθυνσιν τής υπηρεσίας υπο
βολής αιτήσεων, και, οσάκις ενδείκνυται, τής υπηρεσίας ή υπηρεσιών διαβιβά
σεως αιτήσεων. 
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"Αρθρον 3 
Ά ρ χ α ί δικαιούμενοι εις τήν ύποβολήν αίτήσεων περί παροχής πληροφοριών 
1. Αϊ αιτήσεις περί παροχής πληροφοριών προέρχονται έν πάση περιπτώσει 

άπό δικαστικήν τίνα αρχήν, και έάν έτι αδται δέν συνετάχθησαν ύπό της έν 
λόγω αρχής. Αίτησις δύναται να ύποβληθή μόνον έν αΐς περιπτώσεσιν ήρξαντο 
έν τή πραγματικότητι δικαστικά μέτρα. 

2. Παν Συμβαλλόμενον Μέρος δύναται, έφ' δσον δέν ήθελε συστήσει ή υπο
δείξει ύπηρεσίαν διαβιβάσεως αιτήσεων, να όρίση, δια δηλώσεως γενομένης 
προς τον Γενικόν Γραμματέα του Συμβουλίου τής Ευρώπης, ποίας τών άρχων 
του θεωρεί δικαστικάς τοιαύτας, έν τη έννοια τής προηγουμένης παραγράφου. 

3. Δύο ή πλείονα Συμβαλλόμενα Μέρη δύνανται να άποφασίσωσιν δπως έκτεί
νωσι, καθ' δσον άφορα είς τάς μεταξύ των σχέσεις τήν παροΰσαν Σύμβασιν και 
έπί αιτήσεων προερχομένων έξ άρχων έτερων πλην τών δικαστικών τοιούτων. 
Τό κείμενον οιασδήποτε τοιαύτης συμφωνίας θέλει κοινοποιείται τω Γενικώ 
Γραμματεΐ του Συμβουλίου τής Ευρώπης. 

"Αρθρον 4 
Περιεχόμενον αιτήσεων περί παροχής πληροφοριών 

1. Πάσα αίτησις περί παροχής πληροφοριών θέλει καθορίζει τήν δικαστικήν 
αρχήν έξ ής προέρχεται ώς και τήν φύσιν της υποθέσεως, είς ήν άφορα ή 
αίτησις. Αυτή θέλει είδικώτερον καθορίζει, κατά τό έπακριβέστερον δυνατόν, 
τά ερωτήματα έφ' ών ζητείται ή παροχή πληροφοριών, καθ* δσον άφορα εις τό 
δίκαιον του προς δ ή αίτησις Κράτους, οσάκις δέ κρατώσι πλείονα του ενός 
νομικά συστήματα έν τω προς δ ή αίτησις Κρατεί, τό σύστημα δικαίου, έφ' ου 
ζητείται ή παροχή πληροφοριών. 

2. Ή αίτησις θέλει ώραύτως καθορίζει τά γεγονότα τά αναγκαία τόσον διά 
τήν όρθήν κατανόησιν τής αιτήσεως δσον και δια. τήν διατύπωσα/ επακριβούς 
και συγκεκριμένης απαντήσεως. Αντ ίγραφα έγγραφων δυνατόν j va έπισυνα
φθώσι τη αιτήσει, έφ' δσον τούτο κρίνεται άναγκαΐον προς διευκρίνισιν του 
περιεχομένου της αιτήσεως. 

3. Ή αίτησις δύναται νά περιέχη ερωτήματα έπί τομέων έτερων πλην τών 
μνημονευομένων έν "Αρθρω 1, παράγραφος 1, οσάκις ταύτα άφορώσιν εις τά 
κυρίως ερωτήματα τά καθοριζόμενα έν τη αίτήσει. 

4. Έ ν αΐς περιπτώσεσιν ή αίτησις δέν είναι συντεταγμένη ύπό τίνος δικα
στικής αρχής, αϋτη δέον δπως συνοδεύηται ύπό τής αποφάσεως τής έν λόγω 
αρχής, της έξουσιοδοτούσης τήν ύποβολήν τής αιτήσεως. 

"Αρθρον 5 
Διαβίβασις αΐτήσεως περί παροχής πληροφοριών 

Ή αίτησις περί παροχής πληροφοριών θέλει διαβιβάζεται ευθέως εις τήν 
ύπηρεσίαν υποβολής αιτήσεων τοΟ προς δ ή αίτησις Κράτους, ύπό της υπηρε
σίας διαβιβάσεως αιτήσεων ή, ελλείψει τοιαύτης υπηρεσίας, ύπό τής δικαστι
κής αρχής έξ ής αϋτη προέρχεται. 

, "Αρθρον 6 
Άρχα ί έχουσαι έξουσίαν προς άπάντησιν 

1. Ή υπηρεσία υποβολής αίτήσεων, είς ήν έγένετο ή αίτησις περί παροχής 
πληροφοριών, δύναται είτε νά έπιληφθή ή Ιδία τής άποα/τήσεως είτε νά δια
βίβαση ταύτην είς έτερον κρατικόν ή έπίσημον όργανισμόν προς σύνταξιν τής 
απαντήσεως. 

2. Ή υπηρεσία υποβολής αίτήσεων δύναται είς τάς προσήκουσας περιπτώ
σεις ή διά λόγους διοικητικής οργανώσεως, νά διαβίβαση τήν αίτησιν εις Ιδιω-
τικόν όργανισμόν ή είς προσοντοϋχον δικηγόρον προς σύνταξιν της απαντήσεως. 
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3. Όσάκις εφαρμογή της προηγουμένης παραγράφου ενδεχομένως έπάγηται 
δαπανάς, ή υπηρεσία υποβολής αιτήσεων οφείλει δπως, πριν ή διαβίβαση τήν 
αΐτησιν συμφώνως τη είρημένη παραγράφω, δήλωση είς τήν αρχήν, έξ ής προ
έρχεται ή αίτησις, τόν ίδιωτικόν δργανισμόν ή τόν δικηγόρον είς δν θά διαβι 
βασθή ή αίτησις, πληροφόρηση ταΰτην τό έπακριβέστερον δυνατόν περί των 
πιθανών δαπανών, και ζήτηση τήν έπί τούτω έγκρισίν της. 

"Αρθρον 7 
Περιεχόμενον απαντήσεως 

Ή άπάντησις σκοπεί να παράσχη πληροφορίας κατά τρόπον άντικειμενικόν 
και ούδέτερον, έπί του δικαίου του προς δ ή αίτησις Κράτους, είς τήν δικαστι
κήν αρχήν ήτις υπέβαλε τήν οίκείαν αΐτησιν. Ή απάντησις δέον δπως περιέχη, 
έφ' δσρν ενδείκνυται, σχετικά νομικά κείμενα ώς και σχετικάς δικαστικάς απο
φάσεις. Αϋτη δέον δπως συνοδεύηται, έφ' δσον κρίνεται άναγκαΐον προς καλ
λιτέραν κατατόπισιν της ύποβαλούσης τήν αΐτησιν αρχής, ύπό προσθέτων έγ
γραφων, ώς αποσπασμάτων άπό ακαδημαϊκά έργα και " travaux preparatoires ". 
Δύναται ωσαύτως νά συνοδεύηται άπό επεξηγηματικά σχόλια. 

"Αρθρον 8 
Συνέπειαι 'Απαντήσεως 

ΑΊ περιεχόμενοι έν τη απαντήσει πληροφορίαι ουδόλως δεσμεύουσι τήν ύπο
βαλουσαν τήν αΐτησιν δικαστικήν αρχήν. 

, "Αρθρον 9 
Κοινοποίησις απαντήσεως 

Ή άπάντησις θέλει κοινοποιείται ύπό της υπηρεσίας υποβολής αιτήσεων είς 
τήν ύπηρεσίαν διαβιβάσεως αιτήσεων, έφ' δσον ή αίτησις υπεβλήθη ύπό της 
τοιαύτης υπηρεσίας ή είς τήν δικαστικήν αρχήν, έφ' δσον ή αίτησις απεστάλη 
ευθέως ύπό ταύτης. 

"Αρθρον 10 
Ή προς άπάντησιν ύποχρέωσις 

1. Ή υπηρεσία υποβολής αιτήσεων, είς ην ήθελεν άποσταλή αίτησις περί 
παροχής πληροφοριών, οφείλει δπως, τηρουμένων τών διατάξεων του άρθρου 
Π , ένεργήση έπί της αιτήσεως συμφώνως τω άρθρω 6. 

2. Έν αΐς περιπτώσεσιν ή άπάντησις δέν συντάσσεται ύπό της υπηρεσίας 
υποβολής αίτήσεων, αϋτη υπέχει όποχρέωσιν δπως διασφάλιση τήν άποστολήν 
απαντήσεως, τηρουμένων τών έν άρθρω 12 καθοριζομένων δρων. 

"Αρθρον 11 
Εξαιρέσεις έκ της προς άπάντησιν υποχρεώσεως 

Τό προς δ ή αίτησις Κράτος δύναται νά άρνηθη νά ένεργήση έπί της αιτήσεως 
περί παροχής πληροφοριών, έάν τά συμφέροντα του έπηρεάζωνται έκ τής υπο
θέσεως έξ ής απορρέει ή αίτησις, ή έάν κρίνη δτι ή άπάντησις δυνατόν νά έπη
ρεάση δυσμενώς τά κυριαρχικά αύτου δικαιώματα ή άσφάλειαν. 

"Αρθρον 12 
Προθεσμία προς άπάντησιν 

Ή άπάντησις είς τήν αΐτησιν περί παροχής πληροφοριών θέλει παρέχεται 
τό ταχύτερον δυνατόν. Έν τούτοις, έάν ή παρασκευή τής απαντήσεως άπαιτή 
μακρόν χρόνον, ή υπηρεσία υποβολής αίτήσεων οφείλει νά πληροφόρηση περί 
τούτου τήν ύποβαλοΟσάν τήν αΐτησιν άλλοδαπήν αρχήν καί, εί δυνατόν, νά 
ύποδείξη συγχρόνως τήν πιθοπ/ήν ήμερομηνίοα/, καθ' ήν ή άπάντησις θέλει 
κοινοποιηθη. 
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"Αρθρον 13 
Συμπληρωματικά στοιχεία 

1. Ή υπηρεσία υποβολής αιτήσεων, ως και ό οργανισμός ή το πρόσωπον, 
εις δ αϋτη ανέθεσε τήν άπάντησιν έπί της αΐτήσεως, συμφώνως τω αρθρω 6, 
δύναται να απαίτηση παρά τής ύποβαλούσης τήν αΐτησιν αρχής, τήν παροχήν 
συμπληρωματικών στοιχείων, αναγκαίων διά τήν σύνταξιν της απαντήσεως. 

2. Ή αίτησις προς παροχήν συμπληρωματικών στοιχείων θέλει διαβιβάζεται 
ύπό της υπηρεσίας υποβολής αιτήσεων, καθ' δν τρόπον προνοείται έν αρθρω 9 
διά τήν κοινοποίησα/ τής απαντήσεως. 

"Αρθρον 14 
Γλώσσαι 

1. Ή αίτησις περί παροχής πληροφοριών και τά προσαρτήματα αυτής δέον 
δπως είναι συντεταγμένα είς τήν έπίσημον γλώσσαν ή μίαν τών επισήμων 
γλωσσών του προς δ ή αίτησις Κράτους ή δπως συνοδεύωνται ύπό μεταφρά
σεως ε'ις τήν έν λόγω γλώσσαν. 

Ή άπάντησις θέλει είναι συντεταγμένη είς τήν γλώσσαν του προς δ ή αίτησις 
Κράτους. 

2. Ούχ ήττον, δύο ή πλείονα Συμβαλλόμενα Μέρη δύνανται νά άποφασίσωσιν 
δπως άποκλίνωσι, καθ' δσον άφορα είς τάς μεταξύ των σχέσεις έκ τών διατά
ξεων τής προηγουμένης παραγράφου. 

"Αρθρον 15 
Δαπάναι 

1. Ή άπάντησις δέον δπως μή έπάγηται οιασδήποτε επιβαρύνσεις ή δαπανάς 
ετέρας πλην τών καθοριζομένων έν άρθρω 6, παράγραφος 3, αΐτινες καΐ βαρύ
νουσι τό Κράτος, ύφ' οδ έγένετο ή αίτησις. 

2. Ούχ ήττον, δύο ή πλείονα Συμβαλλόμενα Μέρη δύνανται νά άποφασίσωσιν 
δπως άποκλίνωσιν, καθ' δσον άφορα είς τάς μεταξύ των σχέσεις, έκ τών δια
τάξεων τής προηγουμένης παραγράφου. , 

"Αρθρον 16 
  ^Ομόσπονδα Κράτη 

Είς 'Ομόσπονδα Κράτη, αϊ αρμοδιότητες τής υπηρεσίας υποβολής αΐτήσεων, 
πλην τών ενασκούμενων δυνάμει του άρθρου 2, παράγραφος 1 (α ) , δύνανται, 
διά λόγους συνταγματικούς, νά έκχωρηθώσιν εις ετέρους Κρατικούς 'Οργα
νισμούς. ' . · . . . · · · · . ■ · 

"Αρθρον 17 
"Εναρξις Ισχύος τής Συμβάσεως 

1. Ή παρούσα Σύμβασις θά εΐναι ανοικτή εις τήν υπογραφή ν τών Κρατών 
Μελών του Συμβουλίου τής Ευρώπης. Αυτή υπόκειται είς έπικύρωσιν ή άπο
δοχήν. Τά έγγραφα τής επικυρώσεως ή αποδοχής θέλουν κατατίθεσθαι παρά 
τω Γενικώ Γράμματεΐ του Συμβουλίου τής Ευρώπης. 

2. Ή παρούσα Σύμβασις θέλει τεθή έν ίσχύϊ μετά πάροδον τριών μηνών άπό 
τής ημερομηνίας καταθέσεως του τρίτου έγγραφου επικυρώσεως ή αποδοχής. 

3. Σχετικώς προς παν Μέρος, δπερ ήθελεν επικυρώσει ή άποδεχθή ταύτην 
μεταγενεστέρως, ή Σύμβασις θέλει τεθή έν ίσχύϊ μετά πάροδον τριών μηνών 
άπό τής ημερομηνίας καταθέσεως του οικείου έγγραφου επικυρώσεως ή. άπο*: 
δοχής. ..  ·· ;  ' · " '  "' .·· ■·

 : 'ν" ν:
1
Λ "■ '"■ r'."*;";V :·λ 'f*"^W^

" Αρθρον 18 ν . " 
Πρόσχώρησις Κράτους μή τυγχάνοντος Μέλους του Συμβουλίου της Εύρωστης 
• ■ 1. "Αμα τη ένάρξει της Ισχύος της παρούσης Συμβάσεως, ή Επιτροπή,Υπουρ

γών του Συμβουλίου της Ευρώπης δύναται νά καλέση οΙονδήποτε Κράτος,, μή 
τυγχάνον μέλος αύτου, δπως προσχώρηση είς τήν Σύμβασιν. 
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2. Ή τοιαύτη προσχώρησις θέλει έπιτευχθή δια της καταθέσεως, παρά τω 
Γενικω Γραμματεΐ του Συμβουλίου της Ευρώπης έγγραφου προσχωρήσεως, 
τιθεμένου έν ίσχύΐ μετά πάροδον τριών μηνών από της καταθέσεως του. 

"Αρθρον 19 
Εδαφική "Εκτασις Εφαρμογής της Συμβάσεως 

1. Παν Συμβαλλόμενον Μέρος δύναται, κατά τήν ύπογραφήν ή έπί τη κατα
θέσει τού έγγραφου έπικυρο'ίσεως, αποδοχής ή προσχωρήσεως, νά καθορίση 
τήν ή τάς έδαφικάς περιοχάς, έν αΐς ή Σύμβασις θέλει τυγχάνει εφαρμογής. 

2. Πάν Συμβαλλόμενον Μέρος δύναται, έπί τη καταθέσει του έγγραφου επι
κυρώσεως, αποδοχής ή προσχωρήσεως ή καθ' οιανδήποτε μεταγενεστέραν ήμε
ρομηνίαν, διά δηλώσεως απευθυνόμενης τω Γενικω Γραμματεΐ του Συμβουλίου 
τής Ευρώπης, νά έκτείνη τήν έφαρμογήν τής παρούσης Συμβάσεως είς πασαν 
έτέραν έδαφικήν περιοχήν κοτθοριζομένην έν τη δηλώσει, διά τάς διεθνείς σχέ
σεις της οποίας τούτο είναι ύπεύθυνον ή διά λογαριασμών τής οποίας είναι 
εξουσιοδοτημένο ν νά συμβάλληται. 

3. Δήλωσις γενομένη δυνάμει τής προηγουμένης παραγράφου δύναται, καθ' 
δσον άφορα είς οιανδήποτε έδαφικήν περιοχήν μνημονευομένη ν έν τή τοιαύτη 
δηλώσει, νά άνακληθή συμφώνως τη διαδικασία τή προβλεπομένη έν άρθρω 
20 της παρούσης Συμβάσεως. 

"Αρθρον 20 
Διάρκεια ισχύος τής Συμβάσεως και καταγγελ ία 

1..Ή παρούσα Σύμβασις θέλει παραμείνει έν ίσχύϊ έπ' αόριστον. 
2. Πάν Συμβαλλόμενον Μέρος δύναται, καθ' ή ν έκτασιν το άφορα, νά καταγ

γείλη τήν παρουσαν Σύμβασιν διά κοινοποιήσεως απευθυνόμενης τω Γενικω 
Γραμματεΐ τοϋ* Συμβουλίου τής Ευρώπης. 

3. Ή τοιαύτη καταγγελ ία άρχεται ισχύουσα μετά πάροδον εξ μηνών άπό τής 
υπό του Γενικού Γραμματέως λήψεως τής τοιαύτης κοινοποιήσεως. 

"Αρθρον 21 
'Αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέως του Συμβουλίου τής Ευρώπης 

Ό Γενικός Γραμματεύς του Συμβουλίου τής Ευρώπης θέλει κοινοποιεί είς 
άπαντα τά Κράτη Μέλη. του Συμβουλίου τής Ευρώπης, ώς και είς πάν Κράτος, 
δπερ ήθελε προσχωρήσει είς τήν παρουσαν Σύμβασιν : 

(α) πασαν ύπογραφήν 
(β) τήν κατάθεσιν παντός έγγραφου επικυρώσεως, αποδοχής ή προσχω

ρήσεως· ^ 
(γ) πάσάν ήμερομηνίαν ενάρξεως ισχύος τής παρούσης Συμβάσεως συμ

φώνως τω άρθρω 17' 
(δ) πασαν δήλωσιν ληφθεΐσαν συμφώνως ταΐς διατάξεσι τής παραγράφου 

2 του άρθρου 1, τής παραγράφου 3 του άρθρου 2, τής παραγράφου 2 
τοϋ* άρθρου 3 και των παραγράφων 2 Και 3 τοϋ άρθρου 19' 

(ε) πασαν κοινοποίησιν γενομένην συμφώνως ταΐς διατάξεσι τοΰ άρθρου 
20 ώς και τήν ήμερομηνίαν καθ' ή ν ή καταγγελ ία άρχεται ισχύουσα. 

Ή παρούσα Σύμβασις υπεγράφη ύπό των κάτωθι υπογεγραμμένων, δεόντως 
προς τούτο εξουσιοδοτημένων 

Έγένετο έν Λονδίνω τή 7η Ιουνίου 1968, είς τήν Άγγλ ι κήν και Γαλλικήν, 
αμφοτέρων των κειμένων δντων έξ ίσου αυθεντικών, είς £ν μόνον άντίτυπον, 
κατατιθέμενον είς τά αρχεία του Συμβουλίου τής Ευρώπης. Ό Γενικός Γραμ
ματεύς τοΰ Συμβουλίου τής Ευρώπης θέλει αποστείλει κεκυρωμένα αντίγραφα 
είς έκαστον τών υπογραφόντων και προσχωρούντων Κρατών. 


