
43 

Μέρος Ι Ι . - Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Ν Τ Η Σ ΕΥΡΩΠΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ 

Ε Π Ι Κ Υ Ρ Ω Σ 1 Σ ΤΩΝ Σ Υ Μ Β Α Σ Ε Ω Ν ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Σ (51) 30Β 

Έξουσίαι της Έιτιτροττής 'Υπουργών 
("Αρθρον 15 του Καταστατικού) 

(Υιοθετηθείσα Οπό της Επιτροπής Υπουργών τη 3η Μαΐου 1951) 
Τά της Επιτροπής 'Υπουργών δύνανται, οσάκις ενδείκνυται, να λάβωσι τον 

τύπον συμβάσεως ή συμφωνίας. Έν τοιαύτη περιπτώσει αί ακόλουθοι διατάξεις 
θά τυγχάνωσιν εφαρμογής : 

1. Ή Σύμβασις ή συμφωνία θέλει υποβάλλεται υπό του Γενικού Γραμματέως 
είς άπαντα τά Μέλη προς έπικύρωσιν. 

2. "Εκαστον Μέλος αναλαμβάνει τήν ύποχρέωσιν δπως εντός ενός έτους άπό 
τής υποβολής ή οσάκις λόγω ειδικών περιστάσεων τοιούτον τ ι καθίσταται άνέ-
φικτον, εντός δέκα και οκτώ μηνών, φέρη τό θέμα τής επικυρώσεως ενώπιον 
τής ή τώναρμοδίων αρχών τής χώρας του. 

3. Τά έγγραφα επικυρώσεως θέλουν κατατίθεσθαι παρά τω Γενικώ Γραμ-
ματεΐ. 

4. Ή Σύμβασις ή συμφωνία θέλει δεσμεύει μόνον τά έπικυρώσαντα ταύτην 
Κράτη. 

Ό περί τής Ευρωπαϊκής Συμβάσεως περί Καταργήσεως τής Νομιμοποιή
σεως Έγγραφων Εκδιδομένων ύπό Διπλωματικών Εκπροσώπων ή Προξενικών 
Λειτουργών (Κυρωτικός) Νόμος του 1969 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως είς τήν 
έπίσημον εφημερίδα τής Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του 
Συντάγματος. 

'Αριθμός 6 του 1969 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΤΚΗΝ ΣΥΜΒΑΣ1Ν ΠΕΡΙ ΚΑ
Τ Α Ρ Γ Η Σ Ε Ω Σ ΤΗΣ Ν Ο Μ Ι Μ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ω Σ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΚ
ΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ' Ή 
ΠΡΟΞΕΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ. 

Επειδή τήν 7ην ' Ιουνίου 1968, έγένετο έν Λονδίνω ή Ευρωπαϊκή Προοίμιον. 
Σύμβασις περί Καταργήσεως τής Νομιμοποιήσεως 'Εγγράφων 'Εκ
διδομένων ύπό Διπλωματικών Εκπροσώπων ή Προξενικών Λειτουρ
γών. 

Και επειδή έν τω άρθρω 6 τής ρηθείσης Συμβάσεως προβλέπεται 
δτι αυτή δύναται νά υπογραφή ύπό τών Κρατών Μελών τοΟ Συμβου
λίου τής Ευρώπης καΐ υπόκειται είς κύρωσιν ή άποδοχήν ύπ' αυτών. 

Και επειδή διά τής ύπ* αριθμόν 8119 και ήμερομηνίαν 19 Σεπτεμ
βρίου 1968, αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου απεφασίσθη 
δπως ή Κυπριακή, Δημοκρατία καταστή συμβαλλόμενον μέρος τής 
ρηθείσης Συμβάσεως και ενεκρίθη ή έκ μέρους τής Κυπριακής Δημο
κρατίας υπογραφή αυτής. 

Και επειδή ή ρηθείσα Σύμβασις και ή έκ μέρους τής Κυπριακής 
Δημοκρατίας υπογραφή αυτής δέον νά κυρωθώσι διά νόμου ψηφιζο
μένου ύπό τής Βουλής τών 'Αντιπροσώπων : 

Διά ταύτα, ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί της Ευρωπαϊκής Συνοπτικός 
Συμβάσεως περί Καταργήσεως τής Νομιμοποιήσεως 'Εγγράφων τίτλος. 
'Εκδιδομένων ύπό Διπλωματικών Εκπροσώπων ή Προξενικών Λει
τουργών (Κυρωτικός) Νόμος του 1969. 
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Ερμηνεία 2. Έν τώ παρόντι Νόμω, έκτος έάν άλλως προκύπτη έκ τοΟ κειμέ
νου, «Σύμβασις» σημαίνει τήν Εύρωπαϊκήν Σύμβασιν περί Καταρ
γήσεως τής Νομιμοποιήσεως 'Εγγράφων Εκδιδομένων υπό Διπλω
ματικών Εκπροσώπων ή Προξενικών Λειτουργών ή οποία έγένετο 
έν Λονδίνω τήν 7ην Ιουνίου 1968. 

κορωσ.ς 3. Ή Σύμβασις, της οποίας τό κείμενον εκτίθεται έν τω Πίνακι, 
^ν

μβάσεως και ή έκ μέρους τής Κυπριακής Δημοκρατίας υπογραφή αυτής δια 
του παρόντος Νόμου κυρουνται. 

Π Ι Ν Α Ξ 
("Αρθρον 3) 

Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Σ Υ Μ Β Α Σ Ι Σ 
ΠΕΡΙ Κ Α Τ Α Ρ Γ Η Σ Ε Ω Σ ΤΗΣ Ν Ο Μ Ι Μ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ω Σ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΚΔΙΔΟ

ΜΕΝΩΝ ΥΠΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ 'Ή ΠΡΟΞΕΝΙΚΩΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

Τα Συμβαλλόμενα Κράτη Μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης : 

Φρονουντα δτι σκοπός του Συμβουλίου τής Ευρώπης είναι ή έπίτευξις μεί
ζονος ένότητος μεταξύ τών Μελών του. 

Φρονουντα δτι αϊ σχέσεις μεταξύ τών Κρατών Μελών ώς και αϊ σχέσεις μεταξύ 
τών διπλωματικών αυτών εκπροσώπων ή προξενικών λειτουργών εδράζονται, 
κατά συνεχώς μείζονα βαθμόν, έπι τής αμοιβαίας εμπιστοσύνης. 

Φρονουντα δτι ή κατάργησις τής νομιμοποιήσεως ενδέχεται νά ενδυνάμωση 
τους δεσμούς μεταξύ τών Κρατών Μελών, καθισταμένης εφικτής τής χρήσεως 
αλλοδαπών έγγραφων κατά τον αυτόν τρόπον ώς και έγγραφων προερχομένων 
άπό τάς έθνικάς αρχάς. 

Πεποιθότα περί τής ανάγκης καταργήσεως τής υποχρεώσεως προς νομιμο
ποίησα/ έγγραφων εκδιδομένων ύπό τών διπλωματικών αυτών εκπροσώπων ή 
προξενικών λειτουργών, . . . 

Συνεφώνησαν τά ακόλουθα : 

"Αρθρον 1 
Διά τους σκοπούς τής παρούσης Συμβάσεως, νομιμοποίησις σημαίνει μόνον 

τήν διατύπωσα/ τήν χρησιμοποιουμένην προς πιστοποίησα/ τής αύθεντικότητος 
τής υπογραφής έπί τίνος έγγραφου, τής Ιδιότητος, ύφ* ήν ενήργησε τό υπόγρα
ψαν τό τοιοΟτον Ιγγραφον πρόσωπον και έφ' δσον ενδείκνυται, τής ταυτότητος 
τής σφραγΐδος ή του χαρτοσήμου του τεθειμένου έπί του τοιούτου έγγραφου. 

"Αρθρον 2 
Ί . Ή παρούσα Σύμβασις θέλει τυγχάνει εφαρμογής έπι έγγραφων εκδοθέντων 

ύπό διπλωματικών εκπροσώπων ή προξενικών λειτουργών Συμβαλλομένου τινός 
Μέρους, ενεργούντων έν τη έπισήμω αυτών ίδιότητι και ένασκούντων τάς αρμο
διότητας αυτών εντός του εδάφους οιουδήποτε Κράτους, έφ' δσον τά τοιαύτα 
έγγραφα θά προσκομισθώσιν : 

(α) είτε εντός του εδάφους έτερου Συμβαλλομένου Μέρους είτε 
(β) είς διπλωμοΓΓίκούς εκπροσώπους ή προξενικούς λειτουργούς έτερου 

Συμβαλλομένου Μέρους, ένασκουντας τάς αρμοδιότητας αυτών εντός 
του εδάφους Κράτους τινός, δπερ δέν τυγχάνει Συμβαλλόμενον Μέρος 
.καθ* δσον άφορφ εις τήν τταροΟσαν Σύμβασιν. 
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2. Ή παρούσα Σύμβασις θέλει ωσαύτως τυγχάνει εφαρμογής έπί επισήμων 
πιστοποιητικών, ώς τα έμφαίνοντα το γεγονός τής καταχωρήσεως έγγραφου 
ή τό γεγονός δτι τούτο έτέλει έν ίσχύϊ καθ' ώρισμένην ήμερομηνίαν, καΐ έπί 
πιστοποιήσεων υπογραφών τεθειμένων υπό διπλωματικών εκπροσώπων ή.'προ
ξενικών λειτουργών έπί έγγραφων έτερων, πλην τών μνημονευομένων έν itfxpa
γράφω 1 

"Αρθρον 3 
"Εκαστον Συμβαλλόμενον Μέρος θέλει απαλλάξει τής προς νομιμοποίησιν 

υποχρεώσεως έγγραφα υποκείμενα είς τάς διατάξεις τής παρούσης Συμβάσεως. 

"Αρθρον 4 
1. "Εκαστον Συμβαλλόμενον Μέρος θέλει λάβει τα αναγκαία μέτρα προς 

αποφυγήν τής διενεργείας νομιμοποιήσεως υπό τών άρχων του, είς περιπτώσεις 
καθ' άς ή παρούσα Σύμβασις καταργεί τήν νομιμοποίησιν. 

2. "Εκαστον Συμβαλλόμενον Μέρος θέλει προνοήσει περί τής επαληθεύσεως, 
οσάκις είναι άναγκαΐον, τής αύθεντικότητος τών έγγραφων, έφ* ών ή παροΟσα 
Σύμβασις τυγχάνει εφαρμογής. Ή τοιαύτη έπαλήθευσις δέον δπως μή έπά
γηται τήν πληρωμή ν οιωνδήποτε φόρων ή δαπανών και δπως διενεργήται τό 
ταχύτερον δυνατόν. 

"Αρθρον 5 
Ή παρούσα Σύμβασις, καθ' δσον άφορα εις τάς μεταξύ τών Συμβαλλομένων 

Μερών σχέσεις, θέλει υπερισχύει τών διατάξεων οιασδήποτε συμβάσεως ή συμ
φωνίας, ήτις προνοεί ή θέλει προνοήσει, περί τής νομιμοποιήσεως τής αύθεντι
κότητος τής υπογραφής διπλωματικού τίνος εκπροσώπου ή προξενικού λειτουρ
γού, τής ιδιότητος ύφ' ην ενήργησε τό υπόγραψαν τό εγγραφον πρόσωπον καί, 
εφ' δσον ενδείκνυται, τής ταυτότητος τής τεθειμένης έπί τοϋ έγγραφου σφρα
γΐδος ή χαρτοσήμου. 

"Αρθρον 6 
1. Ή παρούσα Σύμβασις θά είναι ανοικτή εις τήν ύπογραφήν τών Κρατών 

Μελών του Συμβουλίου τής Ευρώπης. Αϋτη υπόκειται είς έπικύρωσιν ή άπο
δοχήν. Τά έγγραφα επικυρώσεως ή αποδοχής θέλουν κατατίθεσθαι παρά τω 
Γενικώ Γραμματεΐ 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 απο
δοχής. 

3. Σχετικώς προς παν Μέρος δπερ ήθελεν επικυρώσει ή άποδεχθή ταύτην 
μεταγενεστέρως, ή Σύμβασις θέλει τεθη έν ίσχύϊ μετά πάροδον τριών μηνών 
άπό τής ημερομηνίας καταθέσεως του οικείου έγγραφου επικυρώσεως ή απο
δοχής. 

"Αρθρον 7 
1. "Αμα τή ένάρξει τής ισχύος τής παρούσης Συμβάσεως, ή Επιτροπή Υπουρ

γών του Συμβουλίου τής Ευρώπης δύναται νά καλέση οιονδήποτε Κράτος, 
μή τυγχάνον Μέλος τού Συμβουλίου τής Ευρώπης, δπως προσχώρηση είς τήν 
παροϋσαν Σύμδασιν. 

2. Ή τοιαύτη προσχώρησις θέλει έπιτευχθή διά τής καταθέσεως παρά τω 
Γενικώ Γραμματεΐ τοϋ Συμβουλίου τής Ευρώπης εγγράφου προσχωρήσεως, 
τιθεμένου έν ίσχύϊ μετά πάροδον τριών μηνών άπό τής καταθέσεως του. 

Αρθρον 8 
1. Πάν Συμβαλλόμενον Μέρος δύναται, κατά τήν ύπογραφήν ή έπί τή κατα

θέσει του έγγραφου επικυρώσεως, αποδοχής ή προσχωρήσεως, νά καθορίση 
τήν ή τάς έδαφικάς περιοχάς, έν αΐς ή παρούσα Σύμβασις θέλει τυγχάνει 
εφαρμογής. 
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2. Παν Συμβαλλόμενον Μέρος δύναται, έπί τη καταθέσει του έγγραφου επι
κυρώσεως, αποδοχής ή. προσχωρήσεως ή καθ' οιανδήποτε μεταγενεστέραν ήμε
ρομηνίαν, δια δηλώσεως απευθυνόμενης τω Γενικω Γραμματεΐ τοΰ Συμβουλίου 
της Ευρώπης, να έκτείνη τήν έφαρμογήν της παρούσης Συμβάσεως είς πάσαν 
έτέραν έδαφικήν περιοχήν καθοριζομένην έν τη δηλώσει, διά τάς διεθνείς σχέ
σεις της όποιας τούτο είναι ύπεύθυνον ή διά λογαριασμόν της όποιας είναι 
έξουσιοδοτημένον νά συμβάλληται. 

3. Δήλωσις γενομένη δυνάμει της προηγουμένης παραγράφου δύναται, καθ' 
δσον άφορα εις οιανδήποτε έδαφικήν περιοχήν μνημονευομένη ν έν τη τοιαύτη 
δηλώσει, νά άνακληθή συμφώνως τή διαδικασία τη προβλεπομένη έν άρθρω 9 
της παρούσης Συμβάσεως. 

"Αρθρον 9 
1. Ή παρούσα Σύμβασίς θέλει παραμείνει έν ίσχύ'ί έπ' αόριστον. 
2. Πάν Συμβαλλόμενον Μέρος δύναται, καθ' ην εκτασιν τό άφορα, νά καταγ

γείλη τήν παρουσαν Σύμβασιν διά κοινοποιήσεως απευθυνόμενης τω Γενικω 
Γραμματεΐ του Συμβουλίου της Ευρώπης. 

3. Ή τοιαύτη καταγγελία άρχεται Ισχύουσα μετά πάροδον £ξ μηνών άπό της 
υπό του Γενικού Γραμματέως λήψεως της τοιαύτης κοινοποιήσεως. 

"Αρθρον 10 
Ό Γενικός Γραμματεύς του Συμβουλίου της Ευρώπης θέλει κοινοποιεί είς 

άπαντα τά Κράτη Μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, ως και είς παν Κράτος, 
δπερ ήθελε προσχωρήσει είς τήν παρουσαν Σύμβασιν : 

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

ρήσεως" 
(γ) πασαν ήμερομηνίαν ενάρξεως ισχύος της παρούσης Συμβάσεως* 
(δ) πασαν δήλωσιν ληφθεΐσαν συμφώνως ταΐς διατάξεσι .του άρθρου 8' 
(ε) πάσαν κοινοποίησιν γενομένην συμφώνως ταΐς διατάξεσι του άρθρου 9, 

ως και τήν ήμερομηνίαν, καθ* ή ν ή καταγγελία άρχεται ισχύουσα. 
Ή παρούσα Σύμβασις υπεγράφη ύπό των κάτωθι υπογεγραμμένων, δεόντως 

προς τούτο εξουσιοδοτημένων. 
Έγένετο έν Λονδίνω, τη 7η Ιουνίου 1968, είς τήν Άγγλικήν καΐ Γαλλικήν, 

αμφοτέρων των κειμένων δντων έξ ίσου αυθεντικών, είς £ν μόνον άντίτυπον, 
κατατιθέμενον είς τά άρχεΐα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ό Γενικός Γραμ
ματεύς του Συμβουλίου της Ευρώπης θέλει αποστείλει κεκυρωμένα αντίγραφα 
είς έκαστο ν των υπογραφόντων και προσχωρούντων Κρατών. 


