
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
υπ *Αρ. 711 τής 28ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1969 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ό περί των Διεθνών Συμφώνων (Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά 

Δικαιώματα και 'Αστικά και Πολιτικά Δικαιώματα) (Κυρωτικός) Νόμος του 
1969 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

* ■■  'ΑριΒμός14 του 1969 * 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΠΕΡΙ ΟΙΚΟ

ΝΟΜΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤ1ΣΤ ΙΚΩΝ Δ Ι Κ Α Ι Ω 

ΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΤΗΣ 16ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
1966 ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΠΕΡΙ Α Σ Τ Ι Κ Ω Ν 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤ ΙΚΩΝ Δ Ι Κ Α Ι Ω Μ Α Τ Ω Ν ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ 
ΤΗΣ 16ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1966. 

Ή ' Βουλή τών 'Αντιπροσώπων, ψηφίζει ως ακολούθως : - . . · · ■ · ■ 

1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ως ό περί τών Διεθνών Συμ- Συνοπτικός, : 
φώνων (Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα και τίτλος. 
'Αστικά καΐ Πολιτικά Δικαιώματα) (Κυρωτικός) Νόμος του 1969. 

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

«Σύμφωνα» σημαίνει τό Διεθνές . Σύμφωνον περί Οικονομικών, 
Κοινωνικών καΐ Πολιτιστικών Δικαιωμάτων, δπερ υΐοθετήθη ύπό 
της Γενικής Συνελεύσεως τών Ηνωμένων 'Εθνών κατά την 16ην 
Δεκεμβρίου 1966 και τό Διεθνές Σύμφωνον περί 'Αστικών καΐ 
Πολιτικών Δικαιωμάτων, δπερ υΐοθετήθή κατά τήν αυτήν ήμερο
μηνίαν ύπό τής Γενικής Συνελεύσεως τών Ηνωμένων Εθνών. 

3. Τά Σύμφωνα, τών οποίων τό κείμενον εκτίθεται είς τόν Πίνακα Κύρωσις 
τοΟ παρόντος Νόμου, και τά όποια ή Δημοκρατία υπέγραψε, δυνάμει Συμφώνου 
Αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου ύπ' 'Αριθμόν 6358 και

 Π(ναζ
· 

ήμερομηνίαν 16ην Φεβρουαρίου 1967, διά τοΟ παρόντος Νόμου 
κυροΟνται. 
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ΠΙΝΑΞ 
("Αρθρον 3) 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΟΝ ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν ΚΑΙ 
Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Τ Ι Κ Ω Ν Δ Ι Κ Α Ι Ω Μ Α Τ Ω Ν 

ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ 
Τά Συμβαλλόμενα Κράτη, 
ΦρονοΟντα δτι, συμφώνως προς τάς αρχάς τάς διακηρυχθείσας έν τφ Κατα

στατ ικό Χάρτη τών Ηνωμένων Εθνών, αναγνώρισις τΑς εγγενούς άξιοπρεπείας 
καΐ τών ίσων και αναπαλλοτρίωτων δικαιωμάτων απάντων τών μελών του 
ανθρωπίνου γένους, συνιστά το θεμέλιον της ελευθερίας, της δικαιοσύνης καΐ 
της εΙρήνης έν τω κόσμω, 

Άναγνωρίζοντα δτι τά δικαιώματα ταύτα άπορρέουσιν έκ της εγγενούς άξιο
πρεπείας τοΟ άνθρωπου, 

Άναγνωρίζοντα δτι, συμφώνως τη ΟΙκουμενική Διακηρύξει τών 'Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, τό Ιδεώδες τών ελευθέρων ανθρώπων, οΐτινες θά χαίρωσιν ελευ
θερίας, μακράν τοΟ φόβου καΐ της στερήσεως, δύναται νά έπιτευχθη μόνον έφ' 
δσον ήθελον δημιουργηθή προϋποθέσεις, ως έκ τών οποίων έκαστος νά δύναται 
νά άπολαμβάνη τά οίκονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά αύτου δικαιώματα, 
προς τούτοις δέ τά αστικά και τά πολιτικά τοιαύτα, 

Λαβόντα ύπ' δψιν τήν ύποχρέωσιν τών Κρατών, δυνάμει του Καταστατικού 
Χάρτου τών Ηνωμένων Εθνών, δπως προάγωσι τόν παγκόσμιον σεβασμόν διά 
τά ανθρώπινα δικαιώματα καΐ ελευθερίας και διαφυλάττωσι ταύτα. 

Κατανοοΰντα δτι τό άτομον, ύπέχόν καθήκοντα έναντι τών λοιπών ατόμων 
ώς καΐ έναντι της κοινότητος είς ήν τούτο ανήκει, φέρει προς τούτοις; τήν εύθύ
νην δπως άγωνισθη 6ιά τήν προαγωγήν και διαφύλαξιν τών αναγνωριζομένων 
έν τω παρόντι Συμφωνώ δικαιωμάτων, 

Συνεφώνησαν έπι τών ακολούθων : 
ΜΕΡΟΣ Ι 
"Αρθρον 1 

1. "Απαντες ol λαοί κέκτηνται τό δικαίωμα της αύτοδιαθέσεως. Δυνάμει 
του δικαιώματος τούτου θέλουν αποφασίζει ελευθέρως έπι τοΰ πολιτικού των 
καθεστώτος καΐ ελευθέρως έπιδιώκουσι τήν ο'ικονομικήν, κοινωνικήν καΐ πολι
τιστικήν αυτών άνάπτυξιν. 

2. "Απαντες, ol λαοί δύνανται, διά τους Ιδίους αυτών σκοπούς, νά διαθέτωσιν 
ελευθέρως τόν φυσικόν αυτών πλουτον και πόρους, ουδόλως έν τούτοις επη
ρεαζόμενων τών υποχρεώσεων των, αΐτινες ήθελον προκύπτει έκ της διεθνούς 
οίκονομικής συνεργασίας, της έδραζομένης έπι τών άρχων του αμοιβαίου οφέ
λους καΐ τοΰ διεθνοΟς δικαίου. Έ ν ουδεμία περιπτώσει δύναται νά στερηθη 
οίοσδήπρτε λαός έκ τών Ιδίων αύτοΟ μέσων συντηρήσεως. 

3. Τά Συμβαλλόμενα Κράτη, περιλαμβανομένων καΐ τών Κρατών τών εχόν
των τήν εύθύνην διοικήσεως μή Αύτο κυβερνώ μένων Εδαφών καΐ τών ύπό Κηδε
μονίαν τελούντων τοιούτων, θέλουν προαγάγει τήν πραγμάτωσιν τοΟ δικαιώ
ματος της αύτοδιαθέσεως, και σεβασθώσι τό ώς εΐρηται δικαίωμα, συμφώνως 
ταΐς διατάξεσι τοΟ ΚαταστατικοΟ Χάρτου τών Ηνωμένων Εθνών. 

ΜΕΡΟΣ I I . 
"Αρθρον 2 . 

1. "Εκαστον Συμβαλλόμενον Κράτος αναλαμβάνει τήν ύποχρέωσιν δπως λάβη 
μέτρα κατ* Ιδίαν καΐ μέσω διεθνούς βοηθείας καΐ συνεργασίας, είδικώτερον 
οίκονομικής καΐ τεχνικής, καΐ καθ' ήν έκτασιν ήθελον, κατ* άνώτατον δριον, επι
τρέψει ol διαθέσιμοι αύτώ πόροι, διά τήν προοδευτικήν έπίτευξιν της πλήρους 
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ποαγματώσεως των ανεγνωρισμένων έν τώ παρόντι Συμφωνώ δικαιωμάτων, δια 
παντός προσήκοντος μέσου, είδικώτερον δέ δια της λήψεως νομοθετικών έπΐ 
τούτω μέτρων. . 

2. Γα Συμβαλλόμενα Κράτη αναλαμβάνουν δπως έγγυηθώσιν δτι, τά έν τ ο 
παρόντι Συμφωνώ εξαγγελλόμενα δικαιώματα θέλουν ένασκώνται άνευ οιασ
δήποτε δυσμενούς διακρίσεως καθ' δσον άφορα εις τήν φυλήν, τό χρώμα, το 
φυλον, τήν γλώσσαν, τήν θρησκείαν, τάς πολιτικάς ή ετέρας πεποιθήσεις, τήν 
έθνικήν ή κρινωνικήν προέλευσιν, τήν περιουσιακήν; κατάστασιν, τήν γέννησιν 
ή οιανδήποτε έτέραν κατάστασιν. 

3. Αϊ Οπό άνάπτυξινχώράι, λαμβανομένων δεόντως ύπ' δψιν τών ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και της εθνικής αυτών οικονομίας, δύνανται νά καθορίσωσι τήν 
έκτασιν, καθ' ήν θά ήγγυώντο τα έν τω παρόντι Συμφωνώ αναγνωριζόμενα ε(ς 
μή υπηκόους δικαιώματα. , . 

"Αρθρον 3 
Τά Συμβαλλόμενα Κράτη αναλαμβάνουν δπως διασφαλίσωσιν ίσα δικαιώ

ματα ανδρών και γυναικών, καθ' δσον άφορα είς τήν άπόλαυσιν τών έν τώ 
παρόντι .Συμφωνώ εκτιθεμένων οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δι
καιωμάτων. 

"Αρθρον 4 
Τά Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν δτι, έν τη' απολαύσει τών δικαιω

μάτων τών προνοουμένων ύπό του Κράτους συνωδά τώ παρόντι Συμφωνώ, τό 
Κράτος δύναται νά ύπαγάγη τά τοιαύτα δικαιώματα μόνον είς τους καθοριζό
μενους..ύπό. του νόμου περιορισμούς, μόνον .καθ' ήν έκτασιν τοιούτον τ ι ήθελε 
ουνάδει προς τήν φύσιν τών έν λόγω δικαιωμάτων και μόνον επί τω τέλει προα
γωγής της γενικής ευημερίας έν μια δημοκρατική κοινωνία. 

; . . %"
: '·· "Αρθρον 5 . . . · . 

1. Ουδεμία δ'ιάτάξις τού παρόντος Συμφώνου δύναται νά έρμηνευθή ώς επα
γόμενη τό δικαίωμα εις εν Κράτος, μίαν ομάδα ή εν πρόσωπον, δπως έπιδοθή 
είς δραστηριότητα ή εκτέλεση πράξεις, σκόπούσας ε'ις τήν κατάλυσιν οιουδήποτε 
τών δικαιωμάτων ή ελευθεριών, τών έν αύτώ αναγνωριζομένων, ή εις τήν ύπο
βολήν αύτώ,ν ε'ις περιορισμούς, είς έκτασιν μείζονα της προβλεπομένης έν τώ 
παρόντι Συμφωνώ.

 Λ 

2. Ουδεμία άπαγόρέυσις ή άπόκλισις έξ οιουδήποτε τών θεμελιωδών ανθρω
πίνων δικαιωμάτων, τών αναγνωριζομένων ή υφισταμένων έν οιαδήποτε χώρα 
δυνάμει του νόμου, τών συμβάσεων, κανονισμών ή τού εθίμου, θέλει επιτροπή, 
έπί τω λόγω δτι τό παρόν Σύμφωνον δεν αναγνωρίζει τό τοιούτο δικαίοψα 
ή δτι αναγνωρίζει τούτο είς ήσσονα έκτασιν. 

ΜΕΡΟΣ ΜΙ 
"Αρθρον 6 ■,■■··. ■■ 

1. Τά Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν τό δικαίωμα προς έργασίαν 6πέρ 
διαλαμβάνει τό δικαίωμα παντός προσώπου δπως τω παρέχηται ή δυνατότης 
νά κερδίζη τά προς τό ζην, έξ εργασίας ελευθέρως επιλεγόμενης, θέλουν δέ 
λάβει τά, άναγκαΐα1 προς διασφάλισιν του ώς εΐρηται δικαιώματος, μέτρα. 

2. Τά ληφθησόμενα υπό τών Συμβαλλομένων Κρατών μέτρα, προς πλήρη 
πραγμάτωσιν του έν λόγω δικαιώματος, δέον δπως περΐλαμβάνωσι τεχνικόν και 
έπαγγελματικόν προσανατολισμόν κάί εκπαιδευτικά προγράμματα, συστήματα 
καΐ τεχνικήν προς έπίτευξιν σταθεράς οικονομικής, κοινωνικής καΐ πολιτιστικής 
αναπτύξεως και πλήρους και παραγωγικής απασχολήσεως, ύπό δρους διασφα
λίζοντας τάς θεμελιώδεις πολιτικάς και οίκονομικάς ελευθερίας του άτομου:: 
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"Αρθρον 7 
Τά Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν τό δικαίωμα παντός προσώπου δπως 

άπολαύη δικαίων και ευνοϊκών δρων εργασίας, διασφαλιζόντων είδικώτερον— 
(α) άντιμισθίαν, παρέχουσαν είς απαντάς τους εργαζομένους κατ* ελά

χιστον οριον : 
(i) δίκαιον μισθόν και ίσας άποδοχάς δι* έργάσίαν ΐσής αξίας, 

άνευ διακρίσεως οιασδήποτε φύσεως, διασψαλιζομένών είδι
κώτερον είς τας γυναίκας δρων εργασίας ούχι κατω
τέρων των δρων εργασίας, ών άπολαύουσιν οί άνδρες, Ιδία 
δέ ίσων αποδοχών δι' ΐσην έργάσίαν* καΐ 

(ii) ευπρεπή διαβίωσιν δι' εαυτούς και τάς οίκογενείας των, σύμ
φωνος ταΐς διατάξεσι του παρόντος Συμφώνου' 

(β) ασφαλείς καΐ υγιεινούς δρους εργασίας' 
(γ) ΐσην δυνατότητα προαγωγής είς την προσήκουσαν άνωτέραν θέσιν, μη 

λαμβανομένων ύπ' δψιν έτερων προϋποθέσεων, πλην των τής αρχαιό
τητος και 'ικανότητος' 

(δ) άνάπαυσιν, ώρας σχόλης καί ευλογον περιορισμόν τών ωρών εργασίας, 
ώς κ α! περιοδικάς διακοπάς μετ* αποδοχών, ώς καΐ άντιμισθίαν δια 
τάς δημοσίας αργίας. 

"Αρθρον 8 
1. Τά Συμβαλλόμενα Κράτη αναλαμβάνουν δπως διασφαλίσωσι : 

(α) τό δικαίωμαπαντός προσώπου δπως προβή είς τήν σύστασιν συνδικα
λιστικών οργανώσεων και μετέχη είς την συνδικαλιστικήν όργάνωσιν 
τής προτιμήσεως του, τηρουμένων μόνον τών Κανονισμών τής οίκείας 
οργανώσεως, προς προαγωγήν και προάσπισιν τών οικονομικών και 
κοινωνικών αύτοϋ συμφερόντων. Ουδείς περιορισμός θέλει τεθή έν 
τή ενασκήσει τοΟ έν λόγω δικαιώματος, πλην τών υπό του νόμου καθο
ριζομένων τοιούτων, οϊτινες είναι αναγκαίοι έν μια δημοκρατική κοινω

. νία, έν τω συμφέροντι τής δημοσίας ασφαλείας ή δημοσίας τάξεως ή διά 
τήν προάσπισιν τών δικαιωμάτων και ελευθεριών έτερων προσώπων' 

(β) τό δικαίωμα τών συνδικαλιστικών οργανώσεων δπως ίδρύωσιν.έθνικάς 
ομοσπονδίας ή συνομοσπονδίας και τό δικαίωμα τών τελευταίων δπως 
συνιστώσιν ή μετέχωσι διεθνών συνδικαλιστικών οργανώσεων 

(γ) τό δικαίωμα τών συνδικαλιστικών οργανώσεων δπως λειτουργώσιν 
ελευθέρως, μή ύποκείμεναι είς περιορισμούς έτερους, πλην τών καθο
ριζομένων ύπό του νόμου τοιούτων, οΐτινες είναι αναγκαίοι έν μια δημο
κρατική κοινωνία, έν τω συμφέροντι τής εθνικής ασφαλείας ή δημοσίας 
τάξεως ή διά τήν προάσπισιν τών δικαιωμάτων και ελευθεριών έτερων 
προσώπων' 

(δ) τό δικαίωμα του άπεργεϊν, νοουμένου δτι τούτο ενασκείται συμφώνως 
προς τους κρατουντας έν τή προκειμένη χώρα νόμους. 

2. Τό παρόν άρθρον ουδόλως παρεμποδίζει τήν έπιβολήν νομίμων περιορισμών 
επί τής ένασκήσεως τών δικαιωμάτων τούτων ύπό μελών τών ένοπλων δυνά
μεων ή τής αστυνομίας ή τών διοικητικών υπηρεσιών τοΰ Κράτους. 

3. Ουδέν τών έν τω παρόντι άρθρω διαλαμβανομένων εξουσιοδοτεί τά Κράτη 
Μέρη τής Διεθνούς Συμβάσεως 'Εργασίας του 1948 περί τής 'Ελευθερίας του 
Συνεταιρίζεσθαι και τής Προστασίας τών Δικαιωμάτων τοΰ Όργανουσθαι, 
δπως λάβωσι νομοθετικά μέτρα, άτινα.. ήθελον επηρεάσει δυσμενώς, ή δπως 
έφαρμόσωσι τόν νόμον κατά ;τρόπον δυνάμ.ενον να έπηρεάση δυσμενώς, τάς προ
νοουμένας έν τή είρημένη Συμβάσει εγγυήσεις. 

"Αρθρον 9 
Τά Συμβαλλόμενα Κράτη άνοτ/νωρίζουν τό δικαίωμα παντός προσώπου είς 

τήν κοινωνικήν άσφάλειαν, περιλαμβανομένης καΐ τής κοινωνικής ασφαλίσεως. 
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Αρθρον 10 
Ιά Συμβαλλόμίτνα Κράτη αναγνωρίζουν δτι 
Ι. θ ά έδει νά παραόχεθή ή ευρύτερα δυνατή προστασία και ένίσχυσις εις την 

οίκογένειαν, ήτις είναι ή φυσική και θεμελιώδης συγκεκροτημένη μονάς της 
κοινωνίας, ιδία δια τήν καθίδρυσιν αυτής και έν δσω είναι υπεύθυνος δια τήν 
έπιμέλειαν και έκπαίδευσιν έξηρτημένων τέκνων. Ή είς γάμον κοινωνία δέον 
δπως έδράζηται επί τής ελευθέρας βουλήσεως των είς γάμον συνερχομένων. 

2. Ειδική προστασία θά έδει νά παρασχεθή είς μητέρας κατά τήν διάρκειαν 
ευλόγου χρονικού διαστήματος προ και μετά τον τοκετόν. ΔιαρκοΟντος τοΰ 
είρημένου διαστήματος είς τάς έργαζομένας μητέρας θά έδει νά παρέχηται 
άδεια μετ' αποδοχών ή άδεια μετ' επαρκών οφελών κοινωνικής ασφαλείας. 

3. θ ά έδει νά ληφθώσιν ειδικά μέτρα προστασίας και συνδρομής απάντων 
των παιδιών και νεαρών προσώπων, άνευ οιασδήποτε δυσμενούς διακρίσεως 
λόγω καταγωγής ή έτερων προϋποθέσεων. Τά παιδία και τά νεαρά πρόσωπα 
θά έδει νά προστατευθώσιν έκ πάσης οικονομικής και κοινωνικής

1 εκμεταλλεύ
σεως. Πάσα άπασχόλησίς των είς εργασίας επιβλαβείς διά τά ήθη ή ύγείαν 
των ή έπαγομένας κίνδυνον είς τήν ζωήν των ή ένδεχομένας νά παρακωλύσωσι 
τήν φυσικήν άνάπτυξίν των θά έδει νά λογίζεται ύπό του νόμου ως πραξις αξιό
ποινος. Τά Κράτη θά έδει προς τούτοις νά καθορίσωσιν δρια ηλικίας κάτω 
των οποίων οιαδήποτε έμμισθος άπασχόλησις παιδιού θά άπηγορεύετο κα ι θά 
έλογίζετο ύπό του Νόμου ως πράξις αξιόποινος. 

"Αρθρον 11 
1. Τά Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν τό δικαίωμα παντός προσώπου 

είς έν άνάλόγον έπίπεδον διοτβιώσεως, δι' εαυτό και τήν οίκογένειαν του, και 
δή είς· επαρκή είδη διατροφής, ίματισμόν και στέγασιν και είς τήν. συνεχή βελ
τίωσϊν..τ.ών δρων διαβιώσεως. Τά Συμβαλλόμενα Κράτη θέλουν λάβει τά προ
σήκοντα μέτρα ίνα ΐδωσι πραγματούμενον τό έν λόγω δικαίωμα, άναγνωρίζοντα 
προς τούτο τήν ουσιώδη σημασίαν της έδραζομένης έπι τής ελευθέρας βουλή
σεως διεθνούς συνεργασίας. 

2. Τά Συμβαλλόμενα Κράτη, άναγνωρίζοντα τό θεμελιώδες δικαίωμα παντός 
προσώπου δπως μή έπαπειλήται ύπό τής πείνης : 

(α) θέλουν λάβει, κατ' ιδίαν και διά διεθνούς συνεργασίας, τά μέτρα, περι
λαμβανομένων και ειδικών προγραμμάτων, άτινα είναι αναγκαία προς 
βελτίωσιν τών μεθόδων παραγωγής, συντηρήσεως και διανομής τρο
φίμων, διά τής πλήρους χρησιμοποιήσεως τών τεχνικών και επιστημο
νικών γνώσεων, διά τής διανομής πληροφοριών, καθ' δσον άφορα είς 
τάς διεπούσας τήν διατροφήν αρχάς, ως και διά τής αναπτύξεως ή 
άναμορφώσεως τών αγροτικών συστημάτων, κατά τρόπον τείνοντα είς 
τήν έπίτεύξιν τής πλέον τελεσφόρου αναπτύξεως και εκμεταλλεύσεως 
τών φυσικών πόρων' και 

(β) θέλουν λάβει υπ' δψιν τά προβλήματα τόσον τών είσαγουσών δσον. και 
• τών έξαγουσών είδη διατροφής χωρών, διασφαλιζομένης ούτω δικαίας 

κατανομής τών παγκοσμίων αποθεμάτων ειδών διατροφής, αναλόγως 
προς τάς έμφανιζομένας ανάγκας. 

"Αρθρον 12 
1. Τά Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν τό δικαίωμα παντός προσώπου 

δπως χα ίρη/έν τω μέτρω του δυνατού, ^άκρας σωματικής καΐ πνευματικής 
υγείας. 

2. Ί ν α ϊδωσι πλήρως πραγματούμενον τό έν λόγω δικαίωμα, τά Συμβαλλό
μενα Κράτη θέλουν λάβει μέτρα, διαλαμβάνοντα έν άλλοις μέτρα αναγκαία : 

(α) διά τήν μείωσιν του ποσοστού γεννήσεως θνησιγενών παιδίων καΐ τής 
βρεφικής θνησιμότητος ώς και διά τήν ύγιεινήν άνάπτυξίν του* παιδίου* 
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(β) δια τήν βελτίωσιν της άπό πάσης έπόψεως υγιεινής τοΟ περιβάλλοντος 
και της βιομηχανικής τοιαύτης' 

(γ) δια τήν πρόληψιν, νοσηλείαν και έλεγχον έπιδημικώ\, ενδημικών, επαγ
γελματικών και έτερων νόσων' 

(δ) δια τήν δημιουργίαν συνθηκών διασφαλιζουοών εις απαντάς ίατρικάς 
υπηρεσίας καΐ Ιατρικήν περίθαλψιν έν περιπτώσει ασθενείας. 

"Άρθρον 13 
1. Τά Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν τό δικαίωμα παντός προσώπου 

εις την παιδείαν. Ταύτα συμφωνούν δτι ή παιδεία δέον δπως τείνη είς την 
πλήρη άνάπτυξιν τής ανθρωπινής προσωπικότητος και της συναίσθήσεως της 
αξιοπρέπειας τόυ άνθρωπου και δπως ένισχύη τόν σεβασμόν δια τά ανθρώπινα 
δικαιώματα και τάς θεμελιώδεις, του άνθρωπου ελευθερίας. Συμφωνούν περαι
τέρω δτι ή παιδεία θέλει καταστήσει ίκανόν τόν ανθρωπον δπως μετέχη ενεργώς 
είς μίαν έλευθέραν κοινωνίαν, προς τούτοις δέ θέλει προαγάγει κατανόησιν, 
άνοχήν και φιλίαν μεταξύ απάντων τών εθνών και άπασών τών φυλετικών, 
εθνικών ή θρησκευτικών ομάδων, θέλει ; δέ υποβοηθήσει τάς δραστηριότητας 
τών Ηνωμένων Εθνών προς διατήρησιν της είρήνης. 

2. Τά Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν δτι, προς πλήρη πραγμάτωσιν 
του έν λόγω δικαιώματος : 

(α) ή στοιχειώδης παιδεία θέλει καταστή υποχρεωτική και παρέχεται δω
ρεάν ε'ις απαντάς' 

(β) ή μέση παιδεία, υπό τάς ποικίλας αυτής μορφάς, περιλαμβανομένης 
και τής τεχνικής και επαγγελματικής μέσης εκπαιδεύσεως, θέλει κα
ταστή γενικώς προσιτή είς απαντάς, διά τής λήψεως τών προς τούτω
προσφυών μέτρων, καί Ιδία διά τής προοδευτικής εισαγωγής του συστή

' ματος τής δωρεάν παιδείας' 
(γ) ή ανωτέρα παιδεία θέλει καταστή κατ' ίσον λόγον προσιτή είς απαντάς, 

' έπϊ τη βάσει τής ικανότητος, δια παντός προς τούτο προσφυους μέτρου 
καί ιδία διά τής προοδευτικής εισαγωγής του συστήματος τής δωρεάν 
παιδείας' 

(δ) ή βασική έκπαίδευσις θέλει ένθαρρυνθή ή έπιταθή, έν τω μέτρω του 
δυνατού, δι' άπαντα τά πρόσωπα, άτινα δέν έτυχον στοιχειώδους εκ
παιδεύσεως ή δέν συνεπλήρωσαν ταύτηV 

(ε) ή άνάπτυξις σχολικών συστημάτων παντός επιπέδου θέλει έπιδιωχθή, 
προς τούτοις δέ θέλει καθιερωθή επαρκές σύστημα πανεπιστημιακών 
υποτροφιών, οί δέ ουσιώδεις δροι του διδακτικού προσωπικού θέλουν 

-'■ συνεχώς βελτιοϋνται. . 

3. Τά Συμβαλλόμενα Κράτη αναλαμβάνουν τήν ύποχρέωσ.ιν δπώς σέβωνται 
τήν έλευθερίαν τών γονέων καί, έφ' δσον ενδείκνυται, τών νομίμων κηδεμόνων, 
δπως οδτοι έπιλέγωσι διά τά τέκνα των σχολάς ετέρας πλην τών καθιδρυο
μένων υπό τών δημοσίων άρχων, έφ' δσον αϊ σχολαί αδται συνάδουσι προς τάς 
κατωτάτας έκπαιοευτικάς προϋποθέσεις, τάς εκάστοτε καθοριζομένας ή εγκε
κριμένος υπό του· Κράτους, και δπως διασφαλίζωσι τήν θρησκευτήν καί ήθικήν 
έκπάίδευσιν τών τέκνων των συμφ'ώνως προς τάς ιδίας αυτών πεποιθήσεις. 

4. Ουδέν τών έν τω παρόντι άρθρω διαλαμβανομένων δύναται νά έρμηνευθή 
ως περιορίζον τήν έλευθερίαν ατόμων καί οργανισμών δπως καθιδρύωσι καί 
διευθύνωσιν εκπαιδευτικά ιδρύματα, νοουμένου έν πάση περιπτώσει δτι θά 
τηρώνται αϊ έν παραγράφω 1 έκτιθέμεναι άρχαί καί δτι ή παρεχομένη έν τοΓς 
ε'ιρη

7
μένοις ίδρύμασιν έκπάίδευσις θά συνάδη προς τάς υπό του Κράτους έκά

οτοτε καθοριζομένας έλαχίστας προϋποθέσεις. 

"Αρθρον 14·· 
"Εκαστον Σ'υμβαλλόμενον Κράτος δπερ, καθ' δν χρόνον κατέστη Συμβαλλό

μενον; Μέρος του παρόντος Συμφώνου, δέν ήτο εις θέσιν νά εξασφάλιση έν τω 
μητροπολιτικώ αύτοΟ έδάφει ή είς έτερα εδάφη τελούντα ύπό τήν δικαιοδοσίαν 
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του, ύποχρεωτικήν στοιχειώδη, δωρεάν παρεχομένη ν, παιδείαν, αναλαμβάνει 
ύποχρέωσιν δτιως, εντός δύο ετών έπεξεργασθή καΐ υΐοθετήστ] λεπτομερές σχέ
διον διά τήν προοδευτικήν έφαρμογήν εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, 
καθορισθησομένου έν τω σχεδίω, της αρχής τής. υποχρεωτικής, δωρεάν παρε
χομένης εις απαντάς, παιδείας. 

"Αρθρον 15 
1. Τά Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν τό δικαίωμα παντός προσώπου— 

(α) δπως μετέχη τής πνευματικής ζωής" 
(β) δπως άπολαυη των οφελών τής επιστημονικής προόδου καΐ τών εφαρ

μογών της


(γ) δπως έπωφελήται έκ τής προστασίας τών ηθικών καΐ υλικών συμφε

ρόντων, άτινα άπορρέουσιν έξ οιασδήποτε επιστημονικής, λογοτεχνικής 
ή καλλιτεχνικής παραγωγής άύτού. 

2. Προς πλήρη πράγμάτωσιν του τοιούτου δικαιώματος, τά Συμβαλλόμενα 
Κράτη θέλουν λάβει τά αναγκαία μέτρα διά τήν προστασίαν, άνάπτυξιν καΐ 
διάδοσιν τής επιστήμης καΐ τοΟ πολιτισμού. 

3. Τά Συμβαλλόμενα Κράτη αναλαμβάνουν τήν ύποχρέωσιν δπως σέβωνται 
τήν άπαραίτητον διά τάς επιστημονικάς έρευνας και παραγωγικήν δραστηριό
τητα έλευθερίαν. 

4. Τά Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν τά οφέλη, ατινα δύνανται νά 
προκύψωσιν έκ τής ενθαρρύνσεως καΐ αναπτύξεως διεθνών επαφών καΐ συνερ
γασίας είς τους επιστημονικούς και πολιτιστικούς τομείς. 

ΜΕΡΟΣ IV 
"Αρθρον 16 

1. Τά Συμβαλλόμενα Κράτη αναλαμβάνουν τήν ύποχρέωσιν δπως ύποβάλλωσι, 
συμφώνως τώ παρόντι Μέρει του Συμφώνου, εκθέσεις επί τών μέτρων, ατινα 
υ/ιοθέτησαν ώς και ,έτύ τής έπιτελεσθείσης προόδου, προς διαφύλαξιν τών έν τω 
παρόντι Συμφωνώ αναγνωριζομένων δικαιωμάτων. 

2.—(α) Αί εκθέσεις υποβάλλονται τω Γενικώ Γραμματεΐ τών Ηνωμένων 
Εθνών, δστις διαβιβάζει αντίγραφα τούτων τω ΟΙκονομικώ καΐ Κοινωνικώ 
Συμβουλίω προς έξέτασιν συμφώνως ταΐς διατάξεσι του παρόντος Συμφώνου. 

(β) Ό Γενικός Γραμματεύς τών Ηνωμένων 'Εθνών θέλει προς τούτοις δια
βιβάζει είς τους Ειδικευμένους 'Οργανισμούς αντίγραφα τών εκθέσεων ή οιων
δήποτε συναφών αποσπασμάτων αυτών, προερχομένων έκ τών Συμβαλλομένων 
Κρατών, άτινα είναι ωσαύτως μέλη τών έν λόγω Ειδικευμένων 'Οργανισμών, 
καθ' ήν έκτασιν αϊ είρημέναι εκθέσεις ή αποσπάσματα άφορώσιν είς θέματα 
εμπίπτοντα είς τήν δικαιοδοσίαν τών τοιούτων οργανισμών, συμφώνως προς τά 
διέποντα αυτούς καταστατικά των έγγραφα. 

"Αρθρον 17 
1. Τά Συμβαλλόμενα Κράτη ύποβάλλουσι τάς εκθέσεις των σταδιακώς, συμ

φώνως προγράμματος καταρτισθησομένου ΰπό του ΟΙκονομικοΟ καΐ Κοινωνι
κού Συμβουλίου, εντός έτους άπό τής ενάρξεως τής Ισχύος του παρόντος Συμ
φώνου έν συμφωνία μετά τών Συμβαλλομένων Κρατών καΐ τών ενδιαφερομένων 
Ειδικευμένων 'Οργανισμών. 

2. ΑΙ εκθέσεις δύνανται νά ύποδεικνύωσι τους παράγοντας καΐ τάς δυσχερεΙας, 
τάς έπηρεαζούσας τήν έκτασιν εκπληρώσεως τών έν τώ παρόντι Συμφωνώ ορι
ζομένων υποχρεώσεων. 

3. 'Εν αΐς περιπτώσεσιν ήθελον παρασχεθή προηγουμένως σχετικαΐ πληροφο
ρίαι, ύπό τίνος Συμβαλλομένου Κράτους, προς τά Ηνωμένα "Εθνη ή οίονοή
ποτε τών Ειδικευμένων 'Οργανισμών, δέν απαιτείται έπανάληψις τών τοιούτων 
πληροφοριών, άλλ' έπαρκεΐ επακριβής αναφορά είς τάς οΰτω παρασχεθείσας 
πληροφορίας. 
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Αρθρον 18 
Συμφώνως προς τάς εύθύνας αύτοΰ δυνάμει τοΰ Καταστατικού Χάρτου, έν 

τω τομεΐ τών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών, το Οίκο 
νομικόν καΐ Κοινωνικόν Συμβούλιον δύναται νά £λθη εις συμφωνίαν μετά τώ\ 
Ειδικευμένων Οργανισμών, καθ' δσον άφορα εις τήν ύπ' αύτοϋ ύποβολήν έκθέ 
σεων έπί της έπιτελεσθείσης προόδου προς έφαρμογήν τών διατάξεων τοΰ πα
ρόντος Συμφώνου, αϊτινες έμπίπτουσιν εντός τοΰ κύκλου τών δραστηριοτήτων 
των. ΑΙ τοιαΰται εκθέσεις δύνανται νά περιέχωσι στοιχεία έπί αποφάσεων ή 
συστάσεων, καθ' δσον άφορα είς τήν τοιαύτη ν έφαρμογήν, υίοθετηθεισών ύπό 
τών αρμοδίων αυτών οργάνων. 

"Αρθρον 19 
Τό Οίκονομικόν και Κοινωνικόν Συμβούλιον δύναται νά διαβίβαση τη Επι

τροπή 'Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, προς μελέτην και ύποβολήν γενικών συστά
σεων ή προς κατατόπισιν αυτής, τάς άφορώσας εις τά ανθρώπινα δικαιώματα 
εκθέσεις, αΐτινες υποβάλλονται αύτώ ύπό Κρατών συμφώνως τοις άρθροις 16 
καΐ 17, ώς και τάς άφορώσας είς τά ανθρώπινα δικαιώματα τοιαύτας, αΐτινες 
υποβάλλονται αύτώ ύπό τών Ειδικευμένων 'Οργανισμών συμφώνως τω άρθρω 18. 

"Αρθρον 20 
Τά Συμβαλλόμενα Κράτη και οί ενδιαφερόμενοι Ειδικευμένοι 'Οργανισμοί 

δύνανται νά ύποβάλλωσι τω Οίκονομικώ και Κοινωνικώ Συμβουλίω σχόλια 
έφ' οιασδήποτε γενικής συστάσεως δυνάμει του άρθρου 19 ή αναφοράς είς 
τοιαύτην γενικήν σύστασιν, έν οιαδήποτε εκθέσει της 'Επιτροπής ή οίωδήποτε 
εγγράφω μνημονευόμενο) έν αύτη. 

"Αρθρον 21 
Τό Οίκονομικόν και Κοινωνικόν Συμβούλιον δύναται εκάστοτε νά ύποβάλλη 

τή Γενική Συνελεύσει εκθέσεις συνοδευομένας ύπό συστάσεων γενικής φύσεως 
ώς και σύνοψιν τών πληροφοριών τών παρεχομένων ύπό τών Συμβαλλομένων 
Κρατών και τών Ειδικευμένων 'Οργανισμών έπί τών ληφθέντων μέτρων και τής 
έπιτελεσθείσης προόδου έν τή έπιτεύξει τής γενικής διαφυλάξεως τών έν τω 
παρόντι Συμφωνώ αναγνωριζομένων δικαιωμάτων. 

"Αρθρον 22 
Τό Οίκονομικόν και Κοινωνικόν Συμβούλιον δύναται νά έπιστήση τήν προ

σοχήν έτερων οργάνων τών Ηνωμένων 'Εθνών, τών δευτερευόντων αυτών ορ
γάνων και Ειδικευμένων 'Οργανισμών, τών απασχολουμένων με τήν παροχήν 
τεχνικής βοηθείας, έπί παντός θέματος προκύπτοντος έκ τών αναφερομένων έν 
τω παρόντι Μέρει του Συμφώνου εκθέσεων, τό όποιον δυνατόν νά βοηθήση τά 
τοιαύτα όργανα είς τήν λήψιν αποφάσεων, εντός τοΰ κύκλου τής δικαιοδοσίας 
ενός έκαστου, περί του σκόπιμου τής λήψεως διεθνών μέτρων, άτινα ενδεχο
μένως δυνατόν νά συνεισφέρωσιν είς τήν τελεσφόρον, προοδευτικήν έφαρμογήν 
τοΰ παρόντος Συμφώνου. 

"Αρθρον 23 
Τά Συμβαλλόμενα Κράτη συμφωνούν δτι ή διεθνής δρασις προς έπίτευξιν 

τών αναγνωριζομένων έν τώ παρόντι Συμφωνώ δικαιωμάτων, περιλαμβάνει 
μεθόδους ώς ή συνομολόγησις συμβάσεων, ή υίοθέτησις συστάσεων, ή παροχή 
τεχνικής βοηθείας και ή σύγκλησις περιφερειακών συνελεύσεων και τεχνικών 
τοιούτων έπί τω τέλει συσκέψεως και μελέτης, όργανουμένων έν συμπράξει μετά 
τών ενδιαφερομένων Κυβερνήσεων 

"Αρθρον 24 
Οΐδέν τών έν τω παρόντι Συμφωνώ διαλαμβανομένων θέλει έρμηνευθή ώς 

καθ' οιονδήποτε τρόπον παράβλαπταν τάς διατάξεις τοΰ Καταστατικού Χάρτου 
τών Ηνωμένων Εθνών και τών Καταστατικών 'Εγγράφων τών Ειδικευμένων 
Οργανισμών, άϊτινες καθορίζουσι τάς αντιστοίχους εύθύνας τών ποικίλων οργά
νων τών Ηνωμένων Εθνών και τών Ειδικευμένων "Οργανισμών, καθ' δσον 
άφορα εις τά θέματα, ών επιλαμβάνεται τό παρόν Σύμφωνον 
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Άρθρον 25 
Ουδέν των έν τω παρόντι Συμφωνώ διαλαμβανομένων θέλει έρμηνευθή ώς 

παραδλάπτον τό εγγενές δικαίωμα απάντων των λαών δπως άπολαύωσι και 
έκμεταλλεύωνται πλήρως και ελευθέρως τον φυσικόν αυτών πλουτον καί πόρους. 

ΜΕΡΟΣ ν 
"Αρθρον 26 

1. Τό παρόν Σύμφωνον είναι άνοικτόν είς τήν ύπογραφήν παντός Κράτους 
Μέλους των Ηνωμένων Εθνών ή μέλους οίουδήποτε των Ειδικευμένων "Οργα
νισμών, παντός Κράτους ύπογράψαντος τόν Καταστατικόν Χάρτην τοΟ Διεθνούς 
Δικαστηρίου ώς και παντός έτερου Κράτους, δπερ ήθελε κληθή ύπό της Γενικής 
Συνελεύσεως των Ηνωμένων Εθνών δπως καταστή Συμβαλλομενον Μέρος ε(ς 
τό παρόν Σύμφωνον. 

2. Τό παρόν Σύμφωνον υπόκειται ε'ις έπικύρωσιν. Τά έγγραφα επικυρώσεως 
θέλουν κατατίθεσθαι παρά τω Γενικώ Γραμματεΐ τών Ηνωμένων Εθνών. 

3. Τό παρόν Σύμφωνον θα εΐναι άνοικτόν εις την προσχώρησιν παντός Κρά
τους μνημονευομένου έν παραγράφω 1 του παρόντος άρθρου. 

4. Ή προσχώρησις θέλει έπιτευχθή δια της καταθέσεως έγγραφου προσχω
ρήσεως παρά τω Γενικώ Γραμματεΐ τών 'Ηνωμένων 'Εθνών. 

5. Ό Γενικός Γραμματεύς τών Ηνωμένων Εθνών θέλει πληροφορεί άπαντα 
τά ύπογράψαντα ή προσχωρήσαντα είς τό παρόν Σύμφωνον Κράτη περί της 
καταθέσεως ενός εκάστου έγγραφου επικυρώσεως ή προσχωρήσεως. 

"Αρθρον 27 
1. Τό παρόν Σύμφωνον θέλει τεθή έν ίσχύϊ μετά πάροδον τριών μηνών άπό 

της καταθέσεως παρά τω Γενικώ Γραμματεΐ τών Ηνωμένων Εθνών του τρια
κοστού πέμπτου έγγραφου επικυρώσεως ή προσχωρήσεως. 

2. Διά παν Κράτος, δπερ ήθελεν επικυρώσει τό παρόν Σύμφωνον ή προσχω
ρήσει αύτώ μετά τήν κατάθεσιν του τριακοστού πέμπτου έγγραφου επικυρώ
σεως ή' προσχωρήσεως, τό παρόν Σύμφωνον θέλει τεθή έν ίσχύϊ μετά πάροδον 
τριών μηνών άπό τηςημερομηνίας καταθέσεως του οικείου έγγραφου επικυ
ρώσεως ή προσχωρήσεως.'ν ; 

"Αρθρον 28 
Αί πρόνοιαι του* παρόντος Συμφώνου θέλουν έκτείνεσθαι έφ* απάντων τών 

μερών τών ομόσπονδων κρατών, άνευ οιουδήποτε περιορισμού ή εξαιρέσεως. 

"Αρθρον 29 
1. Οιονδήποτε τών Συμβαλλομένων Κρατών δύναται νά προτείνη τροποποίη

σιν τοΟ παρόντος Συμφώνου καί νά κατάθεση ταύτη ν παρά τφ Γενικώ Γραμ
ματεΐ τών Ηνωμένων Εθνών, δστις επί τούτω κοινοποιεί τήν προταθεΐσαν τρο
ποποίησα/ εις άπαντα τά Συμβαλλόμενα Κράτη, καλών άμα ταυτά δπως γνω
στοποιήσωσιν αύτώ έάν εύνοώσι τήν σύγκλησιν διασκέψεως τών Συμβαλλομέ
νων Κρατών επί τω τέλει εξετάσεως της προτάσεως καί ψηφίσεως αυτής. Έν 
ή περιπτώσει τό feV τρίτον τουλάχιστον τών Συμβαλλομένων Κρατών ή θελε ν 
αποφασίσει υπέρ της συγκλήσεως τοιαύτης διασκέψεως, ό Γενικός Γραμματεύς 
τών 'Ηνωμένων Εθνών συγκαλεί ταύτην ύπό τήν αιγ ίδα τών Ηνωμένων 'Εθνών. 
Πάσα τροποποίησις, ήτις ήθελεν υίοθετηθή ύπό της πλειοψηφίας τών παραστάν
των είς τήν διάσκεψιν καί ψηφισάντων Συμβαλλομένων Κρατών, υποβάλλεται 
τη Γενική Συνελεύσει τών Ηνωμένων 'Εθνών προς Ιγκρισιν. 

2. ΑΙ τροποποιήσεις τίθενται έν Ισχύϊ άμα ώς έγκριθώσιν ύπό της Γενικής 
Συνελεύσεως καί γενώσιν άποδεκταί ύπό της πλειοψηφίας τών δύο τρίτων τών 
Συμβαλλομένων Κρατών, συμφώνως προς τους οικείους αυτών συνταγματικούς 
κανόνας. 
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3. At τιθέμεναι έν Ισχύΐ τροποποιήσεις δεσμεύουσιν έκεΐνα τά Συμβαλλόμενα 
Κράτη, άτινα άπεδέχθησαν ταύτας, των λοιπών Συμβαλλομένων Κρατών 
δεσμευομένων εΙσέτι όπό των διατάξεων τοΟ παρόντος Συμφώνου ώς καΐ οίασ
δήποτε προγενεστέρας τροποποιήσεως, ήν ήθελον τυχόν άποδεχθη. 

"Αρθρον 30 
'Ανεξαρτήτως των κοινοποιήσεων, των γενομένων δυνάμει τοΟ άρθρου 26, πα

ράγραφος 5, ό Γενικός Γραμματεύς τών Ηνωμένων Εθνών θέλει πληροφορεί 
άπαντα τά Κράτη, τά μνημονευόμενα έν παραγράφω 1 του αύτοΟ άρθρου, περί 
τών ακολούθων : 

(α) υπογραφών, επικυρώσεων καΐ προσχωρήσεων δυνάμει τοΟ άρθρου 26' 
(:fi) τής ημερομηνίας ενάρξεως τής Ισχύος τοΟ παρόντος Συμφώνου δυνάμει 

τοό άρθρου 27, ώς καί της ημερομηνίας ενάρξεως τής Ισχύος σίασδή
ποτε τροποποιήσεως δυνάμει του άρθρου 29. 

"Αρθρον 31 
1. Τό παρόν Σύμφωνον, ούτινος τό Κινεζικόν, Άγγλικόν, Γαλλικόν, Ρωσσικόν 

καί Ίσπανικόν κείμενα είναι έξ ϊσου αυθεντικά, θέλει κατατεθη παρά τοΐς 
άρχείοις τών Ηνωμένων Εθνών. 

2. Ό Γενικός Γραμματεύς τών Ηνωμένων Εθνών θέλει διαβιβάσει κεκυρω
μένα αντίγραφα του παρόντος Συμφώνου είς άποα/τα τά έν άρθρω 26 μνημο
νευόμενα Κράτη. 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΟΝ ΠΕΡΙ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

Προοίμιον 
Τά Συμβαλλόμενα Κράτη, 
Φρονουντα δτι συμφώνως προς τάς αρχάς τάς διακηρυχθείσας έν τω Κατα

στατικώ Χάρτη τών Ηνωμένων Εθνών, άναγνώρισις της εγγενούς αξιοπρέπειας 
και τών ίσων καί αναπαλλοτρίωτων δικαιωμάτων απάντων τών μελών του 
ανθρωπίνου γένους, συνιστά τό θεμέλιον της ελευθερίας, της δικαιοσύνης καί 
τής είρήνης έν τω κόσμω, 

Άναγνωρίζοντα δτι τά δικαιώματα ταύτα άπορρέουσιν έκ της εγγενούς άξιο
πρεπείας του άνθρωπου, 

Άναγνωρίζοντα δτι, συμφώνως προς τήν ΟΙκουμενικήν Διακήρυξιν τών 
'Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τό ίδιεώδες τών ελευθέρων ανθρώπων, οίτινες θά 
χαίρωσιν αστικής καί πολιτικής ελευθερίας μή επαπειλούμενοι ύπό τοΟ φόβου 
καί τής στερήσεως, δύναται νά έπιτευχθή μόνον έφ* δσον ήθελον δημιουργηθή 
προϋποθέσεις ώς έκ τών όποιων ε'καστος νά δύναται νά άπολαμβάνη τά αστικά 
καί πολιτικά του δικαιώματα, προς τούτοις δέ καί τά οίκονομικά, κοινωνικά 
καί πολιτιστικά τοίαΟτα. 

Λαβόντα ύπ* δψιν τήν ύποχρέωσιν τών Κρατών, δυνάμει τοΟ Καταστατικού" 
Χάρτου τών 'Ηνωμένων Εθνών, δπως προάγωσι τόν παγκόσμιον σεβασμόν διά 
τά ανθρώπινα δικαιώματα καί ελευθερίας καί διαφυλάττωσι ταΰτα, 

ΚατανοοΟντο: δτι τό άτομον, ύπέχον καθήκοντα έναντι τών λοιπών ατόμων 
ώς καί έναντι τής κοινότητος είς ήν τούτο ανήκει, φέρει προς τούτοις τήν εύθύ
νην δπως άγωνισθή διά τήν πρσαγωγήν καί διαφύλαξιν τών αναγνωριζομένων 
έν τω παρόντι Συμφωνώ δικαιωμάτων, 

Συνεφώνησαν επί τών ακολούθων : 
ΜΕΡΟΣ 1 
"Αρθρον 1 

1. "Απαντες ot λαοί κέκτηνται τό δικαίωμα τής αύτοδιαθέσεως. Δυνάμει τοΟ 
δικαιώματος τούτου θέλουν αποφασίζει ελευθέρως επί τοΟ πολιτικού των καθε
στώτος καί ελευθέρως έπιδιώκουσι τήν οίκονομικήν, κοινωνικήν καί πολιτιστικήν 
αυτών άνάπτυξιν. 
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2. "Απαντες ot λαοί δύνανται, δια τους Ιδίους αυτών σκοπούς, νά διαθ^τωσιν 
ελευθέρως τόν φυσικόν αυτών πλοΟτον και πόρους, ουδόλως έν τούτοις επη
ρεαζόμενων τών υποχρεώσεων των, αΐτινες ήθελον προκύπτει έκ τής διεθνούς 
οίκονομικής συνεργασίας, τής έδραζομένης έπί τών άρχων τοΟ αμοιβαίου οφέ
λους καΐ τοΟ διεθνοΟς δικαίου. Έν ούδεμιφ περιπτώσει δύναται νά στερηθή 
οίοσδήποτε λαός έκ τών Ιδίων αύτου μέσων συντηρήσεως. 

3. Τά Συμβαλλόμενα Κράτη, περιλαμβανομένων καΐ τών Κρατών τών εχόν
των τήν εύθύνην της διοικήσεως μή Αύτοκυβερνωμένων Εδαφών και τών Οπό 
Κηδεμονίαν τελούντων τοιούτων, θέλουν προαγάγει τήν πραγμάτωσιν τοΟ δι
καιώματος της αύτοδιαθέσεως, καΐ σεβασθώσι τό ώς εϊρηται δικαίωμα, συμ
φώνως ταΐς διατάξεσι τοΟ Καταστατικού Χάρτου τών Ηνωμένων Εθνών. 

ΜΕΡΟΣ II 
"Αρθρον 2 

1. "Εκαστον Συμβαλλόμενον Κράτος αναλαμβάνει τήν υποχρέωση/ δπως 
σεβασθή καΐ διασφαλίση είς άπαντα τά άτομα τά διαβιοΰντα εντός τής εδα
φικής αύτοΟ επικρατείας καΐ υποκείμενα είς τήν δικαιοδοσίαν αύτοΟ, τά έν 
τώ Παρόντι Συμφώνφ αναγνωριζόμενα δικαιώματα, άνευ οίασδήποτε διακρί
σεως, καθ* 6σον άφορα είς τήν φυλήν, τό χρώμα, τό φυλον, τήν γλώσσαν, τήν 
θρησκείαν, τάς πολιτικάς ή ετέρας πεποιθήσεις, τήν έθνικήν ή κοινωνικήν προέ
λευσιν, τήν περιουσιακήν κατάστασιν, τήν γέννησιν ή οίανδήποτε έτέραν κατά
στασιν. 

2. Έ ν αΐς περιπτώσεσιν δέν ήθελον ληφθή είσέτι νομοθετικά ή Μτερα μέτρα, 
Μκαστον Σ υμβαλλόμενον Κράτος αναλαμβάνει τήν ύποχρέωσιν δπως προβή 
είς τάς αναγκαίας ενεργείας, συμφώνως προς τους κρατουντας έν αύτώ συν
ταγματικούς κανόνας καί προς τάς προνοίας του παρόντος Συμφώνου, διά 
τήν υΐοθέτησιν τοιούτων νομοθετικών ή έτερων μέτρων, ώς ήθελον κριθή αναγ
καία διά τήν πραγμάτωσιν τών έν τώ παρόντι Συμφωνώ αναγνωριζομένων 
δικαιωμάτων. 

3. "Εκαστον Συμβαλλόμενον Κράτος αναλαμβάνει δπως— 
(α) διασφαλίση δτι παν πρόσωπον, ούτινος τά έν τω παρόντι αναγνωρι

ζόμενα δικαιώματα ή έλευθερίαι ήθελον παραβιασθή, θά έχη τελεσφό
ρον μέσον θεραπείας, καί έάν έτι ή. παραβίασις έγένετο υπό προσώπων 
ενεργούντων ύπό έπίσημον Ιδιότητα' 

(β) διασφαλίση δτι παν πρόσωπον άξιουν τοιούτο μέσον θεραπείας θά 
δύναται νά προσφυγή, προς έπίλυσιν της διαφοράς, είς αρμοδίας δικα
στικάς, διοικητικός, νομοθετικάς ή ετέρας αρμοδίας αρχάς, προβλε
πομένας ύπό τοΟ νομικού" συστήματος του Κράτους καί δπως ανάπτυξη 
τάς δυνατότητας προς προσφυγήν είς ένδικα μέσα θεραπείας" 

(γ) διασφαλίση δτι αί άρμόδιαι άρχαΐ θά έκτελώσι παν ούτω παρεχόμενον 
μέσον θεραπείας. 

"Αρθρον 3 
Τά Συμβαλλόμενα Κράτη αναλαμβάνουν δπως διασφαλίσωσιν ίσα δικαιώ

ματα ανδρών καί γυναικών, καθ' δσον άφορα εις τήν άπόλαυσιν απάντων τών 
έν τω παρόντι Συμφωνώ εκτιθεμένων αστικών καί πολιτικών δικαιωμάτων. 

"Αρθρον 4 
1. Έ ν περιπτώσει δημοσίας έκτακτου καταστάσεως, έπαπειλούσης τήν ζωήν 

του έθνους και επισήμως διακηρυχθείσης, τά Συμβαλλόμενα Κράτη δύνανται 
νά λάβωσι μέτρα κατά παρέκκλισιν τών ύπό του παρόντος Συμφώνου προβλε
πομένων υποχρεώσεων, έν τώ άπαιτουμένω ύπό της καταστάσεως απολύτως 
άναγκαίω όρίω καί ύπό τόν δρον δπως τά μέτρα ταύτα μή αντίκεινται προς 
τάς λοιπάς αυτών υποχρεώσεις, τάς απορρέουσας έκ του διεθνοΟς δικαίου καί 
δπως μή έπάγωνται δυσμενή διάκρισιν έδραζομένην αποκλειστικώς έπί τής 
φυλής, τοΟ χρώματος, τοΟ φύλου, τής γλώσσης, τής θρησκείας ή τής κοινω
νικής προελεύσεως. 
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2. Ουδεμία παρέκκλισις έκ των άρθρων 6, 7, 8 (παράγραφοι 1 και 2), 11, 
15, 16 και 18 δύναται να χωρήση δυνάμει της παρούσης προνοίας. 

3. Πάν Συμβαλλόμενον Κράτος, διτερ ήθελεν ασκήσει το προς παρέκκλισιν 
δικαίωμα αύτοΰ, οφείλει δπως πληροφορή αμελλητί τά λοιπά Συμβαλλόμενα 
Κράτη, διά του Γενικού Γραμματέως τών 'Ηνωμένων 'Εθνών, περί των προνοιών, 
εις άς άφορα ή ποτρέκκλισις, ώς και περί τών λόγων δι' ους ενήργησε. Προς 
τούτοις θέλει χωρήσει και έτερα κοινοποίησις, ωσαύτως διά του Γενικού Γραμ
ματέως τών Ηνωμένων Εθνών, περί της ημερομηνίας καθ' ή ν ήθελε τερματισθή 
ή τοιαύτη παρέκκλισις. 

"Αρθρον 5 
1. Ουδεμία διάταξις του παρόντος Συμφώνου δύναται νά έρμηνευθη ώς επα

γόμενη τό δικαίωμα είς εν Κράτος, μίαν ομάδα ή ε'ν πρόσωπον δπως έπιδοθη 
εις δραστηριότητα ή εκτέλεση πράξεις, σκοπούσας εις τήν κατάλυσιν οίουδήποτε 
τών δικαιωμάτων ή ελευθεριών, τών έν αύτώ αναγνωριζομένων, ή είς τήν ύπο
βολήν αυτών είς περιορισμούς, είς £κτασιν μείζονα της προβλεπομένης έν τω 
παρόντι Συμφωνώ. 

2. Δέν δύναται νά ύπαρξη οιοσδήποτε περιορισμός ή παρέκκλισις έξ οιων
δήποτε τών (δασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων τών αναγνωριζομένων ή υφι
σταμένων είς οίονδήποτε τών συμβαλλομένων κροπών, βάσει οιουδήποτε νόμου, 
συμβάσεως, κανονισμού, ή εθίμου ύπό τό πρόσχημα δτι τό παρόν Σύμφωνον 
δέν αναγνωρίζει τοιαύτα δικαιώματα ή τά αναγνωρίζει εις όλιγώτερον 
βαθμόν. 

ΜΕΡΟΣ I I I 
"Αρθρον 6 

1. Παν ιτρόσωπον κέκτηται τό άναφαίρετον δικαίωμα ζωής. Τό δικαίωμα 
τόϋτο κατοχυρουται διά νόμου. Ή ζωή οίουδήποτε δεν δύναται νά άφαιρεθή 
αυθαιρέτως. 

2. Είς χώρας, αΐτινες δέν έχουν καταργήσει τήν θανατικήν ποινήν, ή ποινή 
τοΰ θανάτου δύναται νά έπιβληθή μόνον διά τά πλέον σοβαρά τών εγκλημάτων, 
συμφώνως τω κρατούντι κατά τήν διάπραξιν του εγκλήματος νόμω και ουχί 
κατά τρόπον άντικείμενον προς τάς διατάξεις τοΟ παρόντος Συμφώνου καΐ 
της Συμβάσεως περί της Προλήψεως και Τιμωρίας του 'Εγκλήματος της" Γενο
κτονίας. Ή έν λόγω ποινή θέλει εκτελείται μόνον κατόπιν τελεσιΰίκου δικα
στικής αποφάσεως εκδιδομένης ύπό αρμοδίου προς τούτο δικαστηρίου. 

3. Έν αίς περιπτώσεσιν ή άποστέρησις ζωής συνιστά τό έγκλημα της 
γενοκτονίας, καθίσταται δήλον δτι τό παρόν άρθρον ουδόλως εξουσιοδοτεί τήν 
καθ* οιονδήποτε τρόπον παρέκκλισιν οίουδήποτε τών Συμβαλλομένων Κρατών 
έκ τών υποχρεώσεων, ατινας τούτο ανέλαβε δυνάμει τών διατάξεων της Συμ
βάσεως περί της Προλήψεως και Τιμωρίας του 'Εγκλήματος τής Γενοκτονίας. 

4. Εις πάντα καταδικασθέντα είς θάνατον, θέλει παρέχεται τό δικαίωμα δπως 
ζητήση χάριν ή μετατροπήν της ποινής. Ή αμνηστία ή χάρις ή ή μετατροπή 
της ποινής δύναται νά παρασχεθη είς πάσας τάς περιπτώσεις. 

5. Ή θανατική ποινή δέον δπως μή έπιβάλληται δι ' εγκλήματα διαπραχθέντα 
ύπό προσώπων ηλικίας κατωτέρας τών δεκαοκτώ ετών και δπως μή έκτελήται 
έπί εγκύων γυναικών. 

6. Τά Συμβαλλόμενα Κράτη δέν δύνανται νά έπικαλεσθώσιν οίονδήποτε τών 
διοπάξεων τοΟ παρόντος άρθρου προς καθυστέρησιν ή παρεμπόδισα/. της ΰπ* 
αυτών καταργήσεως της θανατικής ποινής. 

"Αρθρον 7 
Ουδείς θέλει ύποβληθη εις βασάνους ή εις ποινάς ή μεταχειρίσεις σκληράς, 

απάνθρωπους ή έξευτελιστικάς. ΕΙδικωτερον, ουδείς θέλει ύποβληθη, άνευ 
της ελευθέρας βουλήσεως του, είς Ιατρικούς ή επιστημονικούς πειραματισμούς. 
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"Αρθρον 8 
1. Ουδείς θέλει κρατείται είς κατάστασιν δουλείας' ή δουλεία και τό δουλεμ

πόριον, ύπό πάσαν μορφήν αυτών, απαγορεύονται. 
2. Ουδείς θέλει κρατείται είς κατάστασιν είλωτείας. 
3.—(α) Ουδείς δύναται να ύποχρεωθη εις άναγκαστικήν ή ύποχρεωτικήν 

έργαοίαν. 
(β) Ή προηγουμένη υποπαράγραφος δέον δπως μή έρμηνευθή ώς άποκλεί

ουσα. είς χώρας ένθα κατά νόμον δύναται νά έπιδληθη ή ποινή της καθείρξεως 
μετά καταναγκαστικών έργων, τήν έκτέλεσιν τών καταναγκαστικών έργων συμ
φώνως τη έπιδληθείση ύπό αρμοδίου δικαστηρίου ποινή, 

(γ) Δέν λογίζεται ώς «αναγκαστική ή υποχρεωτική εργασία», έν τη έννοία 
της παρούσης παραγράφου : 

(i) πάσα εργασία, ή υπηρεσία, μή ρητώς μνημονευομένη έν ύπόπαραγράφω 
(β), συνήθως ζητούμενη παρά προσώπου κρατουμένου δυνάμει νομίμου 
διαταγής του δικαστηρίου ή κατά τήν διάρκειαν της ύπό δρους απο
λύσεως του' 

(ii) πάσα υπηρεσία στρατιωτικής φύσεως και, εις τήν περίπτωσιν τών εχόν
των αντιρρήσεις συνειδήσεως είς χώρας ένθα τούτο αναγνωρίζεται ώς 
νόμιμον, πάσα έτερα υπηρεσία είς άντικατάστασιν της υποχρεωτικής 
θητείας' 

(iii). πάσα υπηρεσία ζητούμενη είς περίπτωσιν κρίσεων ή θεομηνιών, αίτινες 
έπαπειλουσι τήν ζωήν ή τήν εύδαιμονίαν του συνόλου' 

(iv) πάσα εργασία ή υπηρεσία άπαρτίζουσα μέρος τών τακτικών υποχρεώ
σεων του πολίτου. 

"Αρθρον 9 
1. Πάν πρόσωπον έχει τό δικαίωμα είς τήν έλευθερίαν και τήν προσωπικήν 

άσφάλειαν. Ουδείς θέλει ύποβληθή είς αύθαίρετον σύλληψιν ή κράτησιν. 
Ουδείς θέλει άποστερηθή της ελευθερίας του ειμή διά λόγους καθοριζόμενους 
έν τω νόμω και κατά τήν νόμιμον διαδικασίαν. 

2. Πάν συλληφθέν πρόσωπον δέον δπως πληροφορήται, κατά τον χρόνον της 
συλλήψεως του, τους λόγους δι' ους συνελήφθη, πληροφορείται δε άμα, τό ταχύ
τερον δυνατόν, πάσαν εναντίον του διατυπουμένην κατηγορίαν. 

3. Πάν πρόσωπον συλληφθέν ή κρατηθέν έπί ποινικώ τινι άδικήμάτι, δέον 
δπως προσάγηται, τό ταχύτερον δυνατόν, ενώπιον δικαστού ή έτερου λειτουργού 
εντεταλμένου κατά νόμον δπως ένασκή δικαστικά καθήκοντα, κέκτηται δε τό 
δικαίωμα δπως δικασθή εντός ευλόγου προθεσμίας ή άπολυθή. Δέον δπως μή 
καταστή γενικός κανών δτι πρόσωπα, άναμένοντα έκδίκασιν της υποθέσεως 
των, θά τελώσιν ύπό κράτησιν, ή άπόλυσίς των δμως δύναται νά έξαρτηθή άπό 
έγγύησιν έξασφαλίζουσαν τήν παράστασιν τοϋ ενδιαφερομένου είς τήν δικάσιμον, 
καθ' οιονδήποτε στάδιον της δικαστικής διαδικασίας, και ενδεχομένως, δι* έκτέ
λεσιν της δικαστικής αποφάσεως. 

4. Πάν πρόσωπον στερούμενον της ελευθερίας του συνεπεία συλλήψεως ή 
κρατήσεως, κέκτηται τό δικαίωμα, προσφυγής ένο'̂ πιον δικαστηρίου, ίνα τούτο 
άποφασίση εντός βραχείας προθεσμίας έπί του νομίμου της κρατήσεως του 
και διάταξη τήν άπόλυσίν του έν περιπτώσει παρανόμου κρατήσεως. 

5. Πάν πρόσωπον, ΘΟμα παρανόμου συλλήψεως ή κρατήσεως κέκτηται έκτε
λεστόν δικαίωμα προς άποζημίωσιν. 

"Αρθρον 10 
1. "Απαντα τά άποστερούμένα της ελευθερίας των πρόσωπα δέον δπως υπό

κεινται είς άνθρωπιστικήν μεταχείρισιν και τυγχάνωσι του σεβασμού του προ
σήκοντος είς τήν εγγενή άξιοπρέπειαν του άνθρωπου. 
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2  (α) Πλην εξαιρετικών περιπτώσεων, ol κατηγορούμενοι δέον δπως κρα
τώνται κεχωρισμένως τών καταδικασθέντων προσώπων, και δπως υπόκεινται 
είς διαφορετικήν μεταχείρισιν, προσήκουσαν εις τήν κάτάστασίν των ως μή 
καταδικασθέντων εισέτι προσώπων. 

(β) Κατηγορούμενοι ανήλικοι δέον δπως κρατώνται κεχωρισμένως τών ενη
λίκων τοιούτων και δπως προσάγωνται εις δίκην το ταχύτερον δυνατόν. 

3. Τό σωφρονιστικόν σύστημα δέον δπως ύπαγάγη τους έν τω σωφρονιστη
ρίω κρατουμένους εις μεταχείρισιν, σκοπούσαν, κατά κύριον λόγον είς τήν άνα
μόρφωσιν και κοινωνικών άποκατάστασίν των. ΟΙ ανήλικοι έγκληματίαι δέον 
δπως κρατώνται κέχωρισμένως τών ενηλίκων τοιούτων και υπόκεινται είς μετα
χείρισιν προσήκουσαν είς τήν ήλικίαν των και τήν νομικήν. αυτών κατάστασιν. 

"Αρθρον 11 
Ουδείς θέλει φυλακισθή έκ μόνου του λόγου δτι αδυνατεί να εκπλήρωση συμ

βατικήν άύτόΟ ΰποχρέωσίν. · 

"Αρθρον 12 
1. Πας δστις νομίμως ευρίσκεται εντός της εδαφικής επικρατείας Κράτους 

τινός κέκτηται, ·έν δσω έν τή εδαφική ταύτη έπικρατεία, τό δικαίωμα εις τήν 
έλευθέραν διάκίνησίν του και είς τήν ελευθέραν επιλογήν της διαμονής του. 

2; f lav πρόσωπον είναι ελεύθερον νά εγκατάλειψη οιανδήποτε χώραν, περι
λαμβανομένης και της Ιδίας αύτου χώρας. 

3. Τά ως άνω μνησθέντα δικαιώματα δέον δπως μή ύπαχθώσιν εις οιουσδή
ποτε περιορισμούς, πλην τών Οπό τοϋ νόμου καΌοόιζόμένων τοιούτων, οΐτινες 
είναι αναγκαίοι προς π'ρόστασίάν της εθνικής ασφαλείας, της δημοσίας τάξεως, 
της δημοσίας υγείας ή ηθικής ή τών δικαιωμάτων και ελευθεριών έτερων προ
σώπων και έφ' δσον οι περιορισμοί οδτοι σύνάδουσι προς τά λοιπά δικαιώματα, 
τά αναγνωριζόμενα έν τω ποφόντι Συμφώνφ. 

4. Ουδείς θέλει άποστερηθή αυθαιρέτως τοϋ δικαιώματος του δπως είσέλθη 
είς τήν Ιδίαν άύτου χωράν» "  >  .rt.

,
i;

v
'.; 

"Αρθρον13 
'Αλλοδαπός, νομίμως ευρισκόμενος έν τη εδαφική έπικρατεία τινός των Συμ

βαλλομένων Κρατών, δύναται νά άπελαθή έξ αυτής μόνον συνεπεία αποφάσεως 
νομίμως είλημμένης καί, έκτος οσάκις άλλως έπιδαλλωσιν Ισχυροί λόγοι εθνικής 
ασφαλείας, δέον δπως έπιτρέπηται εις αυτόν νά ύποβάλη ένστασιν εναντίον 
τής σ^ελασεώςΐου κ«1 ζη*ττ\ορ άναθεώρησιν τή^ς οικείας αποφάσεως, παριστά
μενος Ίφός τούτο ενώπιον της. έπΐ. τούτω αρμοδίας αρχής ή προσώπου ή προ
σώπων ειδικώς οριζομένων φπο της αρμοδίας αρχής. 

"Αρθρον 14 
1. "Απαντα τ ^ πρόσωπα είναι ίσα ενώπιον τών δικαστηρίων. Παν πρόσωπον 

κέκτηται t o δικαίωμα δπφς ή όπφθεάίς του δικασθ|| δικαίως, δημοσία καί ύπό 
αρμοδίου, ανεξάρτητου καί αμερόληπτου δικαστηρίου, νομίμως καθιδρυθέντος, 
δπερ θά φιοφασίρτι είτε επί του βάσιμου πάσης εναντίον του προσαφθείσης 
κοέτηγσρί6:ς^ πόινιΚης φύρέως εϊτέ έίτΐ αμφισβητήσεων επί τών δικαιωμάτων καί. 
ύποχβέώάέών too αστικής φύσεως. Ή έϊσοδος εις τήν αϊθουσαν τών συνεδριά
σεων το'Ο τύπου καί τοΟ κοινού δύναται νά άπαγόρευθη, καθ* δλην ή μέρος της 
δίκης, δια λ ίγους ηθικής, δημοσίας τάξεως ή εθνικής'ασφαλείας έν μια δημο
κρατική κοινωνία, ή οσάκις τούτο έι ι ιβάλληται έν τώ συμφέροντι τής Ιδιωτικής 
ζωής τών διαδίκων ή έν τφ κρινομένω ύπό τοΟ Δικαστηρίου: ώς απολύτως 
άναγκαίω μέτρω, οσάκις ύπό είδικάς συνφήκας ή δημοσιότης θά ήδύνατο νά 
παραβλάψη τά συμφέροντα τής δικαιοσύνης' πάσα δμως άπόφασις, έπί αστικής 
ή τίοινικής ύπσθέσβως, δέον δίιως έκδίοηται δημοσία, έκτος οσάκις άλλως έπι
βάλλητα* έν *φ συμφέροντι ανηλίκων ή οσάκις ή δίκη άφορο: εις γαμικάς δια
φοράς ή είς τήν κηδεμονίαν παίδχρν. 
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2. Παν πρόσωπον κατηγορούμενον έπί ποινικω άδικήματι τεκμαίρεται άθώον, 

μέχρι της νομίμου αποδείξεως της ένοχης του. 
3. Πας κατηγορούμενος έπί ποινικω άδικήματι κέκτηται το δικαίωμα των 

κάτωθι ελαχίστων εγγυήσεων, έν πλήρει ίσότητι : 
(α) δπως πληροφορηθή,'τό ταχυτερον δυνατόν, λεπτομερώς καΐ είς γλώσσαν 

κατανοητήν είς αυτόν, τήν φύσιν και τόν λόγον της εναντίον του κατη
γορίας' 

(β) δπως διαθέτη επαρκή χρόνον καΐ ευκολίας προς προετοιμασίαν της 
υπερασπίσεως του και δπως έπικοινωνή μετά συνηγόρου της εκλογής 
του" 

(γ) δπως ή ύπόθεσίς του δικασθη άνευ οιασδήποτε αδικαιολογήτου 6ρα
δύτητος' 

(δ) δπως ή ύπόθεσίς του δικασθη τη, παρουσία του, καΐ δπως ύπερασπίση 
ό ίδιος εαυτόν ή άναθέση τήν ύπεράσπισίν του είς συνήγορον της εκλο
γής του' δπως πληροφορηθή, έάν στερήται συνηγόρου, περί του τοιούτου 

.. δικαιώματος του' και δπως τω παρασχεθή συνήγορος, οσάκις τούτο 
ενδείκνυται, έν τω σύμφέροντι της δικαιοσύνης, και δωρεάν έν αΐς πέρι
πτώσεσιν οδτος οέν διαθέτει επαρκή μέσα νά πλήρωση διά τήν παρε
χομένην· αύτώ νομικήν δοήθειαν' 

(ε) δπως έξετάζη ή ζητήση νά έξετασθώσιν ot μάρτυρες κατηγορίας καΐ 
έπιτύχη τήν παραστασιν και έξέτασιν μαρτύρων υπερασπίσεως, ύπό 
τους αυτούς δρους ώς καΐ των μαρτύρων κατηγορίας' 

(στ) δπως τύχη δωρεάν παραστάσεως διερμηνέως, έάν δέν έννοή ή δμιλή 
τήν χρησιμοποιουμένην έν τω δικαστή ρ ίω γλώσσαν' 

(ζ) δπως μή ύποχρεωθή νά κατάθεση εναντίον έαυτου ή νά όμολογήση 
ένοχήν. 

4. Έν τη περιπτώσει ανηλίκων, ή διαδικασία θέλει είναι τοιαύτη, ώστε νά λαμ
βάνηται ύπ* δψιν ή ηλικία αυτών και τό εύκταΐον τής αποκαταστάσεως των. 

5. Πας καταδικαζόμενος έπί ποινικω άδικήματι, δέον δπως κέκτηται τό δι
καίωμα δπως έκκαλή τήν εναντίον αύτου καταδίκην ή τήν έπιδληθεϊσαν αύτώ 
ποινήν, ενώπιον ανωτέρου δικαστηρίου, συμφώνως τη νομίμω διαδικασία. 

6. 'Οσάκις πρόσωπον τι ήθελε καταδικασθή δυνάμει τελεσιδίκου έπί ποινικω 
άδικήματι και μεταγενεστέρως ή καταδίκη αύτου άνηρέθη ή τω εδόθη χάρις 
έπί τώ λόγω δτι νέον τι .ή νεωστί άνακαλυφθέν στοιχεΐον δεικνύει πέραν πάσης 
αμφιβολίας δτι έχώρησε δικαστική πλάνη, τό πρόσωπον, εις δ επεβλήθη ή ποινή 
συνεπεία τής τοιαύτης καταδίκης, δέον δπως τυγχάνη τής νομίμου αποζημιώ
σεως, έκτος έάν άπρδειχθή δτι ή μή Εγκαιρος άποκάλυψις του άγνωστου στοι
χείου οφείλεται έν!δλω ή έν μέρει είς αυτό. 

7. Ουδείς δύναται νά δικασθη ή τιμωρηθή έκ νέου δι' αδίκημα, δι' 6 τελε
σιδίκως κατεδικάσθη ή ήθωώθη, συμφώνως τώ νόμω και τή ποινική δικονομία 
έκαστης χώρας. 

; "Αρθρον 15 
1. Ουδείς δύναται νά καταδικασθή έφ' οίωδήποτε ποινικω άδικήματι, διά 

πραξιν ή παρ,άλειψιν, ήτις, δτε διεπράχθη, δέν.άπετέλει ποινικόν αδίκημα συμ
φώνως..τώ έθνικώ ή διεθνεΐ δικαίω. Οϋτε και επιβάλλεται βαρύτερα ποινή 
εκείνης, ήτις έπεβάλλετο καθ' δν ,χρόνον; διεπράττετο τό ποινικόν αδίκημα. 
Έάν, μετά τήν διάπραξιν τοΟ αδικήματος, ήθελε ληφθή έν τω νόμω πρόνοια 
περί τής επιβολής έλαφροτέρας ποινής, ό διαπράξας τό αδίκημα δύναται νά 
έπωφεληθή τής έν λόγω προνοίας. 

2. ΑΙ διατάξεις του παρόντος άρθρου ουδόλως επηρεάζουν τήν δίκην και τι
μώρίαν Ρίουδήποτε. προσώπου, διά πραξιν ή παραλειψιν ήτις,δτε διεπράττετο, 
ήτο εγκληματική συμφώνως προς τάς αναγνώρίζομένας ύπό της κοινωνίας τών 
εθνών αρχάς δικαίου. 
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' " · ■ · · " ·' '·■' Αρθρον 16 ■  : · ' · . 
Ι Ιάν προσι^πον κέκτηται το δικαίωμα δτιως έν παντ'ι τόπω άναγνωρϊζηται ώς 

τιμόσωπον έναντι του δικαίου 

"Αρθρον 17 
Ι. Ουδείς θέλει ύπαχθή εις άύθαίρετον ή παράνομον παρέμβασιν; καθ" δσον 

άφορα εις τήν ίδιωτικήν καϊ οίκογενειακήν αυτού ζωήν, τήν κατοικίαν ή τήν 
άλληλογραφίαν του, ουδέ εις παρανόμους· προσβολάς κατά της τιμής και ύπο
λήψεώς του. ·· 

2. Πάν πρόσωπον .κέκτηται τό δικαίωμα εις νόμιμον προστασίαν κατά πάσης 
τοιαύτης παρεμβάσεως η1 προσβολής. 

"Αρθρον 18 
1. Πάν πρόσωπον κέκτηται. τό δικαίωμα εις . τήν έλευθερίαν τής σκέψεως, 

συνειδήσεως και θρησκείας. Τό παρόν δικαίωμα επάγεται έλευθερίαν του άτο
μου δπως. εχη ή υίοθετή τήν θρησκείαν ή δοξασίας της εκλογής του ώς καϊ 
τήν έλευ,θερίαν όπως, εϊτέ. μεμονωμένώς είτε συλλογικούς, δημοσία ή κατ' ιδίαν 
έκδηλοι τάς θρησκευτικάς του πεποιθήσεις ή δοξασίας, διά τής λατρείας, των 
θρησκευτικών τύπων, τής ασκήσεως των θρησκευτικών καθηκόντων καϊ τής 
διδασκαλίας. 

2. Ουδείς θέλει, ύποβληθή εις καταναγκασμό ν παραβλάπτοντα τήν έλευθε
ρίαν του δπως Ιχη ή υίοθετή τήν θρησκείαν ή δοξασίας τής εκλογής του. 

3. Ή ελευθερία εκδηλώσεως .τής θρησκείας ή τών δοξασιών του άτομου δύ
ναται νά ύπαχθή. μόνον είς περιορισμούς καθοριζόμενους ύπό του νόμου,,οΐτινες 
είναι αναγκαίοι διά τήν προάσπισιν τής δημοσίας ασφαλείας, τής δημοσίας 
τάξεως, υγείας ή ηθικής ή τήν προάσπισιν τών θεμελιωδών ..δικαιωμάτων και 
ελευθεριών έτερων προσώπων. '/"'*. *ΐν 

4. Τά Συμβαλλόμενα Κράτη αναλαμβάνουν τήν ύποχρέωσιν δπως σέβωνται 
τήν έλευθερίαν τών γονέων καί, έφ' δσον ενδείκνυται, τών νομίμων "κηδεμόνων, 
δπως διασφάλίζωσιν είς τά τέκνα των θρησκευ'τικήν καΓ ήθικήν έκπαίδευσιν 
συμφώνως προς τάς ίδίάς άύτών πεποιθήσεις. ' 

: 'Άρθρον 19 * ■ 
1. Πάν πρόσωπον κέκτηται το δικαίωμα δπως έχη τάς πεποιθήσεις του, άνευ 

οιασδήποτε παρεμβάσεως. . 
2. Παν πρόσωπον κέκτηται τό δικαίωμα τής ελευθερίας τής εκφράσεως. Τό 

δικαίωμα τούτο περιλαμβάνει έλευθερίαν λήψεως καί μεταδόσεως πάσης φύσεως 
πληροφοριών καί Ιδεών, ασχέτως συνόρων, είτε διά ζώσης είτε γραπτώς είτε 
διά του τύπου, ύπό τήν μορφήν τής τέχνης, είτε δι' έτερων μέσων τής εκλογής 
του. 

3. Ή ένάσκησις τών προνοουμένων έν τή προηγουμένη παραγράφω δικαιω
μάτων επάγεται ειδικά καθήκοντα καί υποχρεώσεις. Ώ ς έκ τούτου, δύνανται 
νά ύπαχθώσιν είς ώρισμένους περιορισμούς, άλλα μόνον τους ύπό τοΟ νόμου 
καθοριζόμενους τοιούτους, οΐτινες είναι αναγκαίοι (1) διά τόν σεβασμόν τών 
δικαιωμάτων ή τών υπολήψεων έτερων προσώπων, (2) διά τήν προάσπισιν τής 
εθνικής ασφαλείας ή τής δημοσίας τάξεως ή τής δημοσίας υγείας ή ηθικής. 

"Αρθρον 20 
1. Πάσα προπαγάνδα πολέμου θέλει απαγορεύεται υπό τοΟ νόμου. 
2. Πάσα ύποστήριξις έθνικοϋ, φυλετικού" ή θρησκευτικοΟ μίσους, συνιστώσα 

παρότρυνσιν εις δυσμενείς διακρίσεις, εχθρότητα ή βίαν, θέλει απαγορεύεται 
ύπό τοΟ νόμου. 
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"Αρθρον 21 
θέλε ι άναγνωρισθή τό δικαίωμα τοΟ συνέρχεσθαι είρηνικώς. Ή άσκησις 

τοΰ δικαιώματος τούτου δέν δύναται να ύπαχθή είς περιορισμούς έτερους πλην 
των επιβαλλομένων συμφώνως τω νόμω και αποτελούντων αναγκαία μέτρα, 
έν μια δημοκρατική, κοινωνία, έν τω συμφέροντι της εθνικής ή δημοσίας ασφα
λείας ή της δημοσίας τάξεως, ή διά την προστασίαν της δημοσίας υγείας ή ηθι
κής ή την προστασίαν των δικαιωμάτων καΐ ελευθεριών έτερων προσώπων. 

"Αρθρον 22 
1. Παν πρόσωπον κέκτηται τό δικαίωμα τής ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι, 

περιλαμβανομένου καΐ του δικαιώματος συστάσεως συνδικαλιστικών οργανώ
σεων καΐ προσχωρήσεως είς ταύτας, έπί σκοπώ προασπίσεως των συμφερόντων 
του. 

2. Ή άσκησις του δικαιώματος τούτου δέν δύναται νά ύπαχθή είς περιορι
σμούς έτερους πλην τών ύπό του Νόμου καθοριζομένων, οΐτινες είναι αναγκαίοι , 
έν μια δημοκρατική κοινωνία, έν τω συμφέροντι τής εθνικής ή δημοσίας ασφα
λείας ή τής δημοσίας τάξεως ή διά τήν προστασίαν τής δημοσίας υγείας ή ηθι
κής ή τήν προάσπισιν τών δικαιωμάτων και ελευθεριών έτερων προσώπων. Τό 
παρόν άρθρον ουδόλως παρεμποδίζει τήν έπιβολήν νομίμων περιορισμών επί τής 
ένασκήσεως του δικαιώματος τούτου ύπό μελών τών ένοπλων δυνάμεων, και 
τής αστυνομίας. 

3. Ουδέν τών έν τώ παρόντι άρθρω διαλαμβανομένων εξουσιοδοτεί τά Κράτη 
Μέρη τής Διεθνούς Συμβάσεως Εργασίας του 1948 περί τής. Ελευθερίας του 
Συνεταιρίζεσθαι και Προστασίας του Δικαιώματος του Όργανουσθαι, δπως 
λάβωσι νομοθετικά μέτρα, άτινα ήθελον επηρεάσει δυσμενώς ή δπως έφαρμό
σωσι τόν νόμον κατά τρόπον δυνάμενο ν νά έπηρεάση δυσμενώς, τάς προνοου
μένας έν τή είρημένη Συμβάσει εγγυήσεις. 

"Αρθρον 23 

1. Ή οικογένεια συνιστά τήν φυσικήν και θεμελιώδη συγκέκρότημένην μονάδα 
τής κοινωνίας, και δικαιούται προστασίας υπό τής κοινωνίας καί του Κράτους. 

2. θέλε ι άναγνωρισθή τό δικαίωμα ανδρών και γυναικών συμπληρωσάντων 
τήν προς γάμον άποΗτουμένην ήλικίαν, δπως έλθωσι εις γάμου κοινώνίαν καί 
σχηματίσώσιν οίκογένειαν.  ■·  ' . · · ; 

3. Ουδείς γάμος θέλει συναφθή άνευ τής πλήρους και ελευθέρας βουλήσεως 
τών είς γάμον συνερχομένων. 

4. Τά Συμβαλλόμενα Κράτη δέον δπως λάβωσι τά προσήκοντα μέτρα ίνα 
διασφαλίσωσιν ισότητα δικαιωμάτων καί ευθυνών τών συζύγων, καθ' όσον άφορα 
είς τόν γάμον, διαρκουντος του γάμου καί κατά τήν διάλυσιν αύτοΟ. Έν περι
πτώσει διαλύσεως του γάμου, δέον δπως ληφθή πρόνοια διά την άναγκαίαν 
προστασίαν τών τέκνων. 

"Αρθρον 24 . . . . . 
1. Παν παιδίον κέκτηται, άνευ οίασδήποτε δυσμενούς διακρίσεως καθ' δσον 

άφορα είς τήν φυλήν, τό χρώμα, τό φύλον, τήν γλώσσαν, τήν θρησκείαν, τήν 
έθνικήν' ή κοινωνικήν προέλευσιν, τήν περιουσιακήν κάτάστασιν ή τήν γέννησιν, 
τό δικαίωμα είς μέτρα προστασίας προσιδιάζοντα είς τήν κατάστασίν του ώς 
ανηλίκου, έκ μέρους τής οικογενείας του, τής κοινωνίας καί του Κράτους. 

2. Πάν παιδίον εγγράφεται έν τω ληξιαρχικώ βιβλίω αμέσως μετά τήν γέν
νησίν του καί τω παρέχεται έ

λ
ν όνομα. " ' ·

; ι
" 

3. Παν παιδίον κέκτηται τό δικαίωμα αποκτήσεως Ιθαγενείας 

'.. "Αρθρον 25  . . 
Πας πολίτης, δέον δπως κέκτηται, τό δικαίωμα ώς καί τήν δυνατότητα, άνευ 

οίασδήποτε διακρίσεως έκ τών αναγραφομένων έν άρθρω 2, καί άνευ υπέρ
μετρων περιορισμών :  . . \ 

(α) δπως μετέχη τής διαχειρίσεως τών δημοσίων υποθέσεων, είτε αμέσως 
είτε δι ' ελευθέρως εκλεγέντων αντιπροσώπων 
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(β) τοΰ εκλέγειν και εκλέγεσθαι εις γνήσιας περιοδικώς έκλογάς, έπί τη 
(Βάσει καθολικής,,και ίσης ψήφου, και διενεργουμένας δια μυστικής 
ψηφοφορίας, έγνυουμένης τήν;έλευθέραν έκψρασιν τής βουλήσεως τών 
εκλογέων' 

(γ) δπως δύναται νά διορισθή, έπί τη βάσει τών γενικών άρχων τής ίσό
τητος, έίς τάς" δημοσίας υπηρεσίας τής χώρας του; 

"Αρθρον 26 
"Απαντες είναι. ίσοι ενώπιον τοΰ νόμου και δικαιούνται, άνευ οιασδήποτε 

δυσμενούς διακρίσεως, είς ΐσην προστασίαν. ύπό του νόμου: Έπί τω σκοπώ 
τούτω ό νόμος θέλει απαγορεύει οιανδήποτε δυσμενή διάκρισιν και εγγυάται 
είς άπαντα τά πρόσωπα ΐσην και τελεσφόρον προστασίαν εναντίον οιασδήποτε 
διακρίσεως, έδραζομένης έπί τής φυλής, του χρώματος, του φύλου, τής γλώσσης, 
τής θρησκείας, τών πολιτικών ή έτερων πεποιθήσεων, τής εθνικής ή κοινωνικής 
προελεύσεως", τής περιουσιακής καταστάσεως, τής γεννήσεως ή ετέρας κατα
στάσεως. 

"Αρθρον 27 
Είς α Κράτη υφίστανται έθνικαί, θρησκευτίκαΙ ή γλωσσικαΐ μειονότητες, τά 

ανήκοντα έίς τάς τοιαύτας μειονότητας πρόσωπα δέον δπως μή άποστερηθώσι 
του δικαιώματος δπως, έν κοινωνία μετά τών λοιπών μελών της ομάδος των, 
άπολαύωσι του . πολιτισμού^ των, πρεσβεύ,ωσι. .και άσκώσι τήν θρησκείαν των ή 
χρησιμόποιώσι τήν Ιδίαν αυτών γλώσσαν. . : 

 Γ : ΜΕΡΟΣ IV 
' . ' ■ ' ■ "Αρθρον 28 

1. θέλει καθιδρυθή Επιτροπή "Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (έν τοις εφεξής, 
έν τω παρόντι Συμφωνώ, αναφερομένη, ώς «ή Επιτροπή»), απαρτιζόμενη έκ 
δεκαοκτώ μελών καΐ ένασκοΰσα τάς έν τοις εφεξής προβλεπομένας αρμο
διότητας.; ·. ν . · . . ' . "■'-.■■ \'~r '":"'*.'■. 

2. Ή Επιτροπή θέλει συγκροτηθή έξ.υπηκόων τών Συμβαλλομένων Κρατών, 
καΙ δή έκ,προσώπων ύψηλοΟ ήθικου ,χαρακτήρος, και ανεγνωρισμένης Ικανό
τητος έν τω τομεΐ τών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δεόντως λαμβανομένης ύπ' 
δψιν τής χρησιμότητος τής συμμετοχής ώρισμένων προσώπων εχόντων νομικήν 
πεΤράν.' 

3. Τά Μέλη τής Επιτροπής είναι αιρετά, ύπηρετώσι δέ τήν θητεία ν. των ύπό 
τήν προσωπική ν αυτών Ιδιότητα; . 

"Αρθρον 29 ■"■'· '  ' 
1. Τά Μέλη τής Επιτροπής εκλέγονται δια μυστικής ψηφοφορίας, έκ πίνακός 

προσώπων κατεχόντων τά καθορισμένα έν άρθρω 28 προσόντα καΐ έπϊ τούτω 
προτεινομένων ύπό τών Συμβαλλομένων Κρατών. 

2. "Εκαστον Σύμβαλλόμένον Κράτος δύναται νά προτείνη οόχΐ πλείονα τών 
δύο προσώπων, ταϋτα δέ δέον δπως εΐναι υπήκοοι τοΟ προτείνοντος Κράτους. 

3. Παν πρόσωπον δικαιούται νά προταθή έκ νέου. 

"Αρθρον 30 
1. Ή αρχική εκλογή θέλει λάβει χώραν ουχί βραδύτερον, τών 2ξ μηνών άπό 

της ενάρξεως τής ισχύος τοΟ παρόντος Συμφώνου. 
2. Τεσσάρας τουλάχιστον μήνας πρό τής ημερομηνίας διεξαγωγής έκαστης 

εκλογής τής "Επιτροπής, πλην τών εκλογών των διενεργουμένων προς πλή'ρωσιν 
χηρευουσών θέσεων συμφώνως τφ Αρθρω 34, ό Γενικός Γραμματεύς τών *Ήνω
μένων Εθνών καλεΐ εγγράφως τα Συμβαλλόμενα Μέρη όπως εντός τριών μη
νών όποβάλωσι τά ονόματα τών προτεινομένων μελών τής Επιτροπής. 
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3. Ό Γενικός Γραμματεύς των 'Ηνωμένων Εθνών ετοιμάζει πίνακα, κατ' 
άλφαβητικήν τάξιν, απάντων των οϋτω προτεινομένων προσώπων, έμφαίνοντα 
καΐ τά Συμβαλλόμενα Κράτη, ατινα προέτειναν ταΟτα, ον καΐ υποβάλλει είς 
τά Συμβαλλόμενα Κράτη ουχί βραδύτερον του ενός μηνός πρό της ημερομη
νίας διεξαγωγής έκαστης εκλογής. 

4. Ή εκλογή των μελών τής Επιτροπής διενεργείται είς σύνοδον των Συμ
βαλλομένων Κρατών, συγκαλουμένην ύπό του Γενικού Γραμματέως τών 'Ηνω
μένων Εθνών είς τήν £bpccv τών Ηνωμένων Εθνών. Κατά τήν έν λόγω σύνο
δον, καθ' ήν τά δύο τρίτα τών Συμβαλλομένων Κρατών συνιστώσιν άπαρτίαν, 
ώς μέλη της επιτροπής εκλέγονται ol υποψήφιοι ol συγκεντρώσαντες τόν μεγα
λύτερον αριθμόν ψήφων και απόλυτον πλειοψηφίαν, έπί τών ψήφων τών παρα
στάντων καΐ ψηφισάντων αντιπροσώπων τών Συμβαλλομένων Κρατών. 

"Αρθρον 31 
1. Ή 'Επιτροπή δέν δύναται νά διαλαμβάνη πλείονας του ενός υπηκόους τοΰ 

αύτοΟ Κράτους. 
2. Κατά τήν έκλογήν της Επιτροπής δέον δπως λαμβάνηται ύπ* δψιν δικαία 

γεωγραφική κατανομή τών μελών καΐ έκπροσώπησις τών διαφόρων μορφών 
πολιτισμού ώς καί τών βασικών νομικών συστημάτων. 

"Αρθρον 32 
1. Τά μέλη τής Επιτροπής εκλέγονται διά περίοδον τεσσάρων ετών, δύνανται 

δέ νά έπανεκλεγώσιν, έφ' δσον ήθελον προταθή έκ νέου. Ούχ ήττον, ή θητεία 
εννέα μελών, έκ τών αναδεικνυόμενων κατά τήν πρώτην έκλογήν, θέλει λήξει 
μετά πάροδον δύο ετών αμέσως μετά τήν πρώτην έκλογήν τά ονόματα των έν 
λόγω εννέα μελών θέλουν έπιλεγή διά κληρώσεως, διενεργούμενης ύπό του 
Προέδρου τής συνόδου, τής αναφερομένης έν παραγράφω 4 του άρθρου 30. 

2. Αί έπί τη λήξει τής θητείας έκλογαί διεξάγονται συμφώνως τοίς προηγου
μένοις άρθροις του παρόντος Μέρους του Συμφώνου. 

"Αρθρον 33 
1. Έ ν ή περιπτώσει, κατά τήν όμόφωνον γνώμην τών λοιπών μελών, μέλος 

τής Επιτροπής παύσει ενασκούν τάς αρμοδιότητας του, δι* οιανδήποτε α'ιτίαν, 
πλην τής προσωρινής φύσεως απουσίας, ο Πρόεδρος τής Επιτροπής θέλει γνω
στοποιήσει τό γεγονός είς τόν Γενικόν Γραμματέα τών Ηνωμένων Εθνών, δστις 
έπί τούτω κηρύττει τήν έδραν του έν λόγω μέλους ώς χηρεύουσαν. 

2. Έν περιπτώσει θανάτου ή παραιτήσεως μέλους τής 'Επιτροπής ό Πρόεδρος 
θέλει αμελλητί γνωστοποιήσει τό γεγονός ε'ις τόν Γενικόν Γραμματέα, τών 
Ηνωμένων Εθνών, όστις έπί τούτω κηρύττει τήν έδραν χηρεύουσαν άπό τής 
ημερομηνίας, καθ' ήν έπισυνέβη ό θάνατος ή ήρξατο Ισχύουσα ή παραίτησις. 

"Αρθρον 34 
1. Έ ν ή περιπτώσει ήθελε κηρυχθή έδρα τις έν χηρεία, συμφώνως τω άρθρω 

33, καί έάν ή θητεία του άντικαθισταμένου μέλους δέν λήγή εντός έξ μηνών 
άπό τής κηρύξεως τής έδρας έν χηρεία ό Γενικός Γραμματεύς τών Ηνωμένων 
Εθνών γνωστοποιεί τό γεγονός είς έν έκαστον τών Συμβαλλομένων Κρατών, 
άτινα δύνανται εντός δύο μηνών νά ύποβάλωσι προτάσεις συμφώνως τω άρθρω 
29 προς πλήρωσιν τής κενωθείσης έδρας. 

2. Ό Γενικός Γραμματεύς τών Ηνωμένων Εθνών ετοιμάζει πίνακα, κατ' 
άλφαβητικήν τάξιν, τών οΰτω προτεινομένων προσώπων, δν και υποβάλλει είς 
τά Συμβαλλόμενα Κράτη. Ή προς πλήρωσιν χηρευούσης έδρας εκλογή θέλει 
τότε λάβει χώραν συμφώνως ταΐς οίκείαις διατάξεσι του παρόντος Μέρους του 
Σ υμφώνου. 
. 3. Μέλος τής Επιτροπής εκλεγέν προς πλήρωσιν έδρας κηρυχθείσης έν χηρεία 

συμφώνως τω άρθρω 33, θέλει παραμείνει έν θητεία διά τό χρονικόν διάστημα, 
βπερ υπολείπεται προς συμπλήρωσιν τής θητείας του μέλους, δπερ κατέλιπε 
τήν έδραν, συμφώνως ταΐς διατάξεσι του έν λόγω άρθρου. 
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Αρθρον 35 
Τά Μέλη της 'Επιτροπής θα τυγχάνωσι, τη έγκρίσει της Γενικής Συνελεύ

σεως.
 Γ

ών 'Ηνωμένων 'Εθνών, αποδοχών έκ του Ταμείου τών Ηνωμένων 'Εθνών, 
ύπό όρους, ους ή Γενική Συνέλευσις ήθελε, καθορίσει, λαμβάνουσα ύπ\ δψιν 
τήν σπουδαιότητα τών ευθυνών τής Επιτροπής. 

"Αρθρον 36 
Ό Γενικός Γραμματεύς τών Ηνωμένων Εθνών θέλει παράσχει το αναγκαίο ν 

προσωπικόν καϊ διευκολύνσεις δια την τελεσφόρον ένάσκησιν τών αρμοδιοτή

των τής Επιτροπής δυνάμει τοΰ παρόντος Συμφώνου. 

"Αρθρον 37 
1. Ό Γενικός Γραμματεύς τών Ηνωμένων Εθνών θέλει συγκαλέσει τήν αρχι

κή ν σύνοδον τής Επιτροπής εις τήν £δραν τών Ηνωμένων Εθνών. 
2. Μετά τήν άρχικήν αυτής σύνοδον, ή .Επιτροπή θά συνέρχεται εις χρόνους 

καθοριζόμενους έν τω έσωτερικώ αυτής Κανονισμω. 
3. Ή 'Επιτροπή συνέρχεται συνήθως εις τήν ε"δραν τών Ηνωμένων Εθνών 

ή είς τό έν Γενεύη Γραφεΐον τών Ηνωμένων Εθνών. 

"Αρθρον 38 
"Εκαστον Μέλος τής Επιτροπής, πριν ή ,.άναλάβη τά καθήκοντα του, θέλει 

προβή είς έπίσημον δήλωσιν, είς δημοσίαν συνεδρίαν, ςτ ι θά ένασκή τάς αρμο
διότητας του άμερολήπτως και εύσυνειδήτως. 

"Αρθρον 39 
Τ. Ή 'Επιτροπή επιλέγει τους λειτουργούς της δια περίοδον δύο ετών. Ούτοι.' 

εΤναι επανεκλέξιμοι. 'y.'> '■·' ~
 u . '\Γ 

2. Ή Επιτροπή θέλει καταρτίσει.τόν έσωτερικόν Κοαονισμόν της, δστις δμως 
δέον δπως προνοή, έν άλλοις, δτι : 

(α) Δώδεκα μέλη συνιστώσιν άπαρτίαν. 
(β) Αϊ αποφάσεις τής Επιτροπής λαμβάνονται διά τής πλειοψηφίας τών 

παρισταμένων μελών. .■. · 
"Αρθρον 40 

1. Γα Συμβαλλόμενα Κράτη αναλαμβάνουν τήν ύποχρέωσιν δπως ύποβάλ
λωσιν εκθέσεις επί τών μέτρων, ατινα υιοθέτησαν προς πραγμάτωσιν τών έν 
τω παρόντι Συμφωνώ αναγνωριζομένων δικαιωμάτων ώς και έπι τής έπιτε
λεσθείσης προς τοδτο προόδου : (α) εντός ενός έτους άπό τής ενάρξεως της 
Ισχύος τοΟ παρόντος Συμφώνου διά τά ενδιαφερόμενα Συμβαλλόμενα Κράτη 
και (β) μετέπειτα, οσάκις ή Επιτροπή τό απαίτηση. 

2. ΑΙ εκθέσεις υποβάλλονται τω Γενικώ ΓραμματεΓ τών Ηνωμένων Εθνών, 
δστις διαβιβάζει ταύτας τη 'Επιτροπή προς έξέτασιν. Αί εκθέσεις δέον δπως 
έμφαίνωσι τους παράγοντας καϊ δυσχέρειας, οΐτινες τυχόν έπηρεάζουσι τήν 
έφαρμογήν του παρόντος Συμφώνου. 

3. Ό Γενικός Γραμματεύς τών 'Ηνωμένων Εθνών δύναται, έν συμφωνία μετά 
τής Επιτροπής, νά διαβίβαση είς τους ενδιαφερομένους Ειδικευμένους 'Οργα
νισμούς αντίγραφα αποσπασμάτων τών εκθέσεων, άφορώντων εις θέματα εμπί
πτοντα είς τήν δικαιοδοσίαν των. 

4. Ή Επιτροπή μελέτα τάς ύποβαλλομένας ύπό τών Συμβαλλομένων Κρα
τών εκθέσεις, διαβιβάζει δέ τας Ιδίας αυτής εκθέσεις ώς καϊ τά εκάστοτε ενδε
δειγμένα, γενικής φύσεως, σχόλια, προς τά Συμβαλλόμενα Κράτη. Ή Επι 
τροπή δύναται ωσαύτως νά διαβίβαση τω Οίκονομικω και Κοινωνικω Συμ
βουλίω τά έν λόγω σχόλια δμοΟ μετ' αντιγράφων τών ύποβληθεισων αύτη 
εκθέσεων τών Συμβαλλομένων Κρατών. 

5. Τά Συμβαλλόμενα Κράτη δύνανται νά ύποβάλωσι τη Επιτροπή παρατη
ρηθείς, έφ* οίωνδήποτε σχολίων γενομένων συμφώνως τη παραγράφω 4 τοΟ 
παρόχτος άρθρου. . ν> 
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Αρθρον 41 
1. ΟΙονδήτιοτε των Συμβαλλομένων Κρατών δύναται, κατά πάντα χρόνον, 

νά δήλωση δυνάμει του παρόντος άρθρου, δτι αναγνωρίζει δικαιοδοσίαν της 
'Επιτροπής δπως λαμβάνη καΐ έξετάζη καταγγελίας γενομένας ύπό τίνος των 
Συμβαλλομένων Κρατών δτι έτερον τοιούτο Κράτος δέν έκπληροΐ τάς υπο
χρεώσεις του δυνάμει τοΟ παρόντος Συμφώνου. Αι τοιαΟται κατάγγελ ία ι δύ
νανται νά έξετασθώσι μόνον έφ* δσον ήθελον ύποβληθή ύπό Συμβαλλομένου 
Κράτους άναγνωρίσαντος δι* εαυτό τήν τοιαύτην δικαιοδοσίαν της "Επιτροπής. 
Ουδεμία καταγγελ ία γίνεται αποδεκτή ύπό της Επιτροπής, έφ'· δσον αυτή 
άφορφ είς Συμβαλλόμενον Κράτος, δπερ δέν προέβη εις τοιαύτην δήλωσιν. Αϊ 
λαμβανόμενοι δυνάμει τοΟ παρόντος άρθρου κατάγγελ ία ι εξετάζονται συμφώ
νως τη κάτωθι διαδικασία : 

(α) έάν £ν των Συμβαλλομένων Κρατών κρίνη δτι έτερον Συμβαλλόμενον 
Κράτος δέν εφαρμόζει τάς διατάξεις τοΟ παρόντος Συμφώνου, δύνα
ται , δι" έγγραφου καταγγελίας, νά έπιστήση τήν προσοχήν του έτερου 
τούτου Κράτους επί του θέματος. Εντός τριών μηνών άπό της λήψεως 
της καταγγελίας, τό Κράτος, είς δ αϋτη απευθύνεται, οφείλει νά πα
ράσχη τω* άποστείλαντι τήν καταγγελίαν Κράτει εξηγήσεις ή έτέραν 
έ'γγραφον έκθεσιν διευκρινίζουσαν τό δλον θέμα, ήτις θά έδει νά περι
λαμβάνη, έν τφ μέτρω του εφικτού και τοΟ δέοντος, άναφοράν εις τάς 
έσωτερικάς διαδικασίας καΐ μέσα θεραπείας, τάς ήδη ληφθείσας, εκ
κρεμούσας ή διαθεσίμους καθ' δσον άφορα είς τό εν λόγω θέμα* 

(β) έάν τό ζήτημα δέν διευθετηθη, κατά τρόπον Ικάνοποιοΰντα αμφότερα 
τά ενδιαφερόμενα Συμβαλλόμενα Κράτη, εντός ε*ξ μηνών άφ' ής ελήφθη 
ή αρχική καταγγελία, έκάτερον τών Συμβαλλομένων Κρατών κέκτη
τα ι τό δικαίωμα δπως;:άναφέρη τό ζήτημα είς τήν Έπιτροπήν, διά γνω
στοποιήσεως επιδιδόμενης τη Επιτροπή και τω έτέρω τών Συμβαλ
λομένων Κρατών 

(γ) ή 'Επιτροπή θέλει έπιληφθή του αναφερθέντος αύτη ζητήματος μόνον 
άφου προηγουμένως βεβαιωθή δτι έξηντλήθησαν άπαντα τά διαθέσιμα 
έπί του ζητήματος εσωτερικά μέσα θεραπείας, συμφώνως προς τάς 
γενικώς παραδεδεγμένας αρχάς τού διεθνούς δικαίοι·. Ή παρούσα 
διάταξις δμως δέν θά έφαρμόζηται ώς γενικός κανών, είς περιπτώσεις, 
καθ' ας ή εφαρμογή τών τοιούτων μέσων θεραπείας ήθελε παραταθή 
ύπερμέτρως' 

(δ) ή "Επιτροπή συνέρχεται κεκλεισμένων τών θυρών δτε εξετάζει καταγ
γελίας γενομένας δυνάμει του παρόντος άρθρου' 

(ε) τηρουμένων τών διατάξεων της υποπαραγράφου ( γ ) , ή Επιτροπή 
θέλει θέσει εις τήν διάθεσιν τών/ ενδιαφερομένων Συμβαλλομένων 
Κρατών τάς καλάς αυτής υπηρεσίας, έπί τω τέλει φιλικού* διακανο
νισμού τοΟ ζητήματος, έπί τή βάσει τοΟ οφειλομένου σεβασμού προς 
τά ανθρώπινα δικαιώματα καΐ τάς θεμελιώδεις ελευθερίας, ώς αδται 
αναγνωρίζονται έν τω παρόντι Συμφωνώ" 

(στ) έν παντΐ ζητήματι άναφερθέντι αύτη. ή Επιτροπή δύναται νά καλέση 
Τά ενδιαφερόμενα Συμβαλλόμενα Κράτη, ατινα αναφέρονται έν ύπο
παραγράφφ (β) , δπως παράσχωσιν αύτη πασαν σχετικήν πληρο. 
φορίαν" 

(ζ) τά ενδιαφερόμενα Συμβαλλόμενα Κράτη, άτινα αναφέρονται έν ύπο
παραγράφφ (β) , κέκτηνται τό δικαίωμα δπως έκπροσωπώνται κατά 
τήν έξέτάσιν του ζητήματος ύπό της Επιτροπής καΐ δπως ύποβάλ
λωσιν Ισχυρισμούς, δια ζώσης ή εγγράφως" 

(η) ή Επιτροπή θέλει υποβάλει Ικθεσιν, εντός δώδεκα μηνών άπό τής 
ημερομηνίας λήψεως της γνωστοποιήσεως δυνάμει τής υποπαραγρά
φου (0) : 

(ί) έάν έπιτευχθη διακανονισμός συμφώνώς'τη υποπαράγραφο ( ε ) , 
. ή Επιτροπή περιορίζει τήν £κθεσ1ν της είς βραχεΐαν άνάλυσιν 

τών γεγονότων καΐ τής έπιτευχθείσης λύσεως* 
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(ϋ) έάν δέν έπιτευχθη διακανονισμός συμφώνως τη όποπαραγράφω 
(ε), ή 'Επιτροπή περιορίζει τήν Ικθεσίν της εις βραχεΐαν άνά
λυσιν των γεγονότων" τη εκθέσει επισυνάπτονται οι έγγραφοι 
Ισχυρισμοί ως καΐ πρακτικόν επί τών προφορικώς προβληθέντων 
Ισχυρισμών τών ενδιαφερομένων Συμβαλλομένων Κρατών. 

ΈπΙ παντός ζητήματος, ή ίκθεσις κοινοποιείται είς άπαντα τά ενδιαφερόμενα 
Συμβαλλόμενα Κράτη. 

2. ΑΙ διατάξεις τοΟ παρόντος άρθρου θέλουν τεθή έν Ισχύΐ, ευθύς ώς δέκα 
τών Συμβαλλομένων Κρατών ήθελον υποβάλει δήλωσιν συμφώνως τ^ παρα
γράφω 1 τοΟ παρόντος άρθρου. At τοιαΟται δηλώσεις θέλουν κατάτίθεοθαι 
ύπό τών Συμβαλλομένων Κρατών παρά τώ Γενική Γραμματεΐ τών Ηνωμένων 
Εθνών, δστις διαβιβάζει αντίγραφα τούτων είς τά.λοιπά Συμβαλλόμενα Κρά
τη. Ή δήλωσΐς δύναται κατά πάντα χρόνον νά άνακληθή διά γνωστοποιήσεως 
γενομένης τφ Γενικώ Γραμματεΐ. Ή τοιαύτη άνάκλησις ουδόλως επηρεάζει 
τήν έξέτασιν ζητήματος, αποτελούντος τό άντικείμενον καταγγελίας, ήδη υπο
βληθείσης δυνάμει του παρόντος άρθρου* άφ* ής ήθελε ληφθή ή γνωστοποίησις 
περί ανακλήσεως της δηλώσεως, ύπό του Γενικού" Γραμματέως τών Ηνωμένων 
'Εθνών, δέν είναι δυνατή ή υποβολή καταγγελίας εναντίον τοΟ άνακαλέσαντος 
τήν δήλωσιν του Συμβαλλομένου Κράτους, έκτος έάν τούτο προβή είς νέοτν 
δήλωσιν. 

"Αρθρον 42 
1.— (α) 'Εάν ζήτημα άναφερθέν τη Επιτροπή συμφώνως τω άρθρω 41, δέν 

διακανονισθή κατά τρόπον ίκανοποιουντα τά ενδιαφερόμενα Συμβαλλόμενα 
Κράτη, ή Επιτροπή δύναται, τη προηγουμένη συναινέσει τών ενδιαφερομένων 
Συμβαλλομένων Κρατών, νά συστήση επί τούτω (ad hoc) Ύπο'Επιτροπή ν Συν
διαλλαγής (έν τοις εφεξής άναφερομένην ώς «ΎποΈπιτροπή»). ΑΙ καλαί 
ύπηρεσίαι της ΎποΈπιτροπής θέλουν τεθή είς τήν διάθεσιν τών ενδιαφερομέ
νων Συμβαλλομένων Κρατών επί τω τέλει φιλικού διακανονισμού τοΟ ζητήμα
τος έπί τη βάσει τοΟ οφειλομένου τω παρόντι Συμφωνώ σεβασμού. 

(β) Ή ΎποΈπιτροπή απαρτίζεται έκ πέντε προσώπων της εγκρίσεως τών 
ενδιαφερομένων Συμβαλλομένων Κρατών. Έάν τά έν λόγω Κράτη δέν. έπιτύ
χωσιν εντός τριών μηνών νά ίλθωσιν είς συμφωνίαν, καθ' όσον άφορκχ εις τήν 
έν δλω ή έν μέρει συγκρότησιν της ΎποΈπιτροπής, τά μέλη της ΎποΈπιτρο
πής. άναφορικώς προς άτινα δέν ήθελεν έπιτευχθη συμφωνία, εκλέγονται διά 
μυστικής ψηφοφορίας, διά πλειοψηφίας τών δύο τρίτων τών μελών τής 'Επι
τροπής, έκ τών ιδίων αύτης μελών. 

2. Τά μέλη τής ΎποΈπιτροπής ύπηρετώσιν ύπό τήν προσωπικήν αυτών Ιδιό
τητα, δέν δύνανται δέ νά είναι υπήκοοι τών ενδιαφερομένων Συμβαλλομένων 
Κρατών, Κράτους μή ύπογράψαντος τό παρόν Σύμφωνον ή Συμβαλλομένου 
Κράτους, βπερ δέν ήθελε προβή είς δήλωσιν δυνάμει του άρθρου 41. 

3. Ή ΎποΈπιτροπή θέλει καταρτίσει τόν έσωτερικόν αυτής Κανονισμό ν. 
4. ΑΙ συνεδρίαι τής ΎποΈπιτροπης θέλουν, συνήθως, συγκαλούνται εις τήν 

εδραν τών Ηνωμένων Εθνών ή είς τό έν Γενεύη Γραφεΐον τών 'Ηνωμένων 
Εθνών. Ούχ ήττον, δύνανται να συγκληθώσι ΚαΙ είς Μτερα, πρόσφορα προς 
τούτο, μέρη, ώς ή ΎποΈπιτροπή ήθελεν εκάστοτε αποφασίσει, έν συμφωνία, 
μετά τοΟ Γενικού Γραμματέως τών 'Ηνωμένων Εθνών καί τών ενδιαφερομένων 
Συμβαλλομένων Κρατών. 

5. Ή προνοουμένη έν άρθρω 36 γραμματεία θέλει εξυπηρετεί ωσαύτως καί 
τάς δυνάμει τοΟ παρόντος άρθρου καθιδρυομένας ΎποΈπιτροπάς. 

6. Ή Επιτροπή θέλει διαθέσει τή ΎποΈπιτροπή τά ληφθέντα καί ταξινομη
θέντα ύπ* αύτης στοιχεία* ή ΎποΈπιτροπή δύναται νά καλέση τά ενδιαφερό
μενα, Συμβαλλόμενα Κράτη δπως παράσχωσιν αύτη καί £τερα σχετικά στοιχεία. 

7. Ευθύς ώς ή ΎποΈπιτροπή ήθελεν εξετάσει πλήρως τό ζήτημα, έν πάση 
δμως περιπτώσει ουχί βραδύτερον τών δώδεκα μηνών, άφ' ής επελήφθη του ζη
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τήματος, αβτη υποβάλλει τω Προέδρω της 'Επιτροπής £!κθεσιν προς κοινοποίη
σιν είς τά ενδιαφερόμενα Συμβαλλόμενα Κράτη : 

(α) έάν ή Ύπο'Επιτροπή δέν είναι είς θέσιν νά ολοκλήρωση τήν έξέτασιν 
τοΟ ζητήματος εντός δώδεκα μηνών, αυτή θέλει περιορίσει τήν έκθεσίν 
της είς βραχεΐαν άνάλυσιν της καταστάσεως, έπί της ύπ' αύτης διενερ
γηθείσης εξετάσεως τοΟ ζητήματος" 

(Ρ) έάν έπιτευχθή φιλικός διακανονισμός του ζητήματος, επί τη βάσει σε
βασμού προς τά ανθρώπινα δικαιώματα, ώς ταύτα αναγνωρίζονται έν 
τω παρόντι Συμφωνώ, ή Επιτροπή θέλει περιορίσει τήν έκθεσίν της 
είς βραχεΐαν άνάλυσιν των γεγονότων και της έπιτευχθείσης λύσεως' 

(γ) έάν δέν έπιτευχθη διακανονισμός συμφώνως τη ύποπαραγράφω (β) ή 
Ικθεσις της ΎποΈπιτροπής δέον δπως διαλαμβάνη τάς γενομενας ύπ' 
αυτής διαπιστώσεις, καθ' δσον άφορα είς άπαντα τά πραγματικά γεγο
νότα τά σχέσιν έχοντα προς τά ένυπάρχοντα μεταξύ τών ενδιαφερομέ
νων Συμβαλλομένων Κρατών ζητήματα, ώς και τάς απόψεις αυτής 
έπί της δυνατότητος επιτεύξεως φιλικού διακανονισμού του ζητήματος. 
Ή έν λόγω έκθεσις δέον δπως διαλαμβάνη ωσαύτως τους γραπτούς 
Ισχυρισμούς ώς και πρακτικόν έπί τών προφορικώς προβληθέντων Ισχυ
ρισμών τών ενδιαφερομένων Συμβαλλομένων Κρατών 

(δ) έν ή περιπτώσει ήθελεν ύποβληθή Μκθεσις της ΎποΈπιτροπής δυνά
μει της υποπαραγράφου (γ) , τά ενδιαφερόμενα Συμβαλλόμενα Κράτη 
οφείλουν δπως. εντός τριών μηνών άπό της λήψεως της εκθέσεως, πλη
ροφορήσωσι τόν Πρόεδρον της 'Επιτροπής έάν άποδέχητάι ή ού τό 
περιεχόμενον της εκθέσεως της ΎποΈπιτροπής. 

8. ΑΙ διατάξεις τοΟ παρόντος άρθρου ουδόλως έπηρεάζουσι τάς αρμοδιότητας 
της 'Επιτροπής δυνάμει του άρθρου 41. 

9. Τά ενδιαφερόμενα Συμβαλλόμενα Κράτη φέρουσι κατ' ίσον λόγον τό βά
ρος τών δαπανών τών μελών της ΎποΈπιτροπής, συμφώνως προς υπολογισμούς 
παρεχόμενους όπό του Γενικού Γραμματέως τών Ηνωμένων Εθνών. 

10. Ό Γενικός*"Γραμματεύς τών 'Ηνωμένων 'Εθνών κέκτηται τήν έξουσίαν 
δπως καταβάλλή τάς δαπανάς τών μελών τής ΎποΈπιτροπής, έφ' δσον παρα
στή ανάγκη, πρίν ή καταβληθώσιν ύπό τών ενδιαφερομένων Συμβαλλομένων 
Κρατών, συμφώνως τη παραγράφω 9 του παρόντος άρθρου. 

"Αρθρον 43 
Τά μέλη της Επιτροπής καΐ τών έπί τούτφ (ad hoc) Ύπο'Επιτρόπων Συν

διαλλαγής, τών τυχόν καθιδρυομένων δυνάμει ; του άρθρου 41, χαίρουν τών 
διευκολύνσεων, προνομίων και ασυλιών, ών άπολαύουσιν οί έν αποστολή εμπει
ρογνώμονες τών 'Ηνωμένων Εθνών, ώς καθορίζονται είς τά οίκεΐα άρθρα τής 
Συμβάσεως περί Προνομίων καί 'Ασυλιών τών 'Ηνωμένων 'Εθνών. 

"Αρθρον 44 
ΑΙ διατάξεις διά τήν έκτέλεσιν τοΟ παρόντος Συμφώνου, έν τη εφαρμογή των 

ουδόλως έπηρεάζουσι τάς διαδικασίας, είς τόν τομέα τών ανθρωπίνων δικαιω
μάτων, τάς προβλεπομένας είς τά καταστατικά έγγραφα καί τάς συμβάσεις 
τών "Ηνωμένων Εθνών καί τών Είδικευμένων 'Οργανισμών, ουδέ παρακωλύουσι 
τά Συμβαλλόμενα Κράτη δπως προσφεύγωσιν είς ετέρας διαδικασίας προς 
διευθέτησιν διαφορών, συμφώνως προς γενικάς ή είδικάς διεθνείς συμφωνίας, 
τελούσας έν ίσχύΐ είς τάς μεταξύ αυτών σχέσεις: 

"Αρθρον 45 
Ή Επιτροπή θέλει υποβάλλει τη Γενική Συνελεύσει, μέσω του ΟΙκονομικού 

καί Κοινωνικού Συμβουλίου, έτησίαν έΉθεσιν πεπραγμένων. 
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ΜΕΡΟΣ V 
"Αρθρον 46 

Ουδέν των έν τω παρόντι Συμφωνώ διαλαμβανομένων θέλει έρμηνευθη ώς 
καθ* οίονδήποτε τρόπον παραβλάπτον τάς διατάξεις του Καταστατικού" Χάρτου 
των 'Ηνωμένων Εθνών καΐ ιών καταστατικών έγγραφων τών Ειδικευμένων 
'Οργανισμών, αϊτινες καθορίζουσι τάς αντιστοίχους ευθύνας τών ποικίλων ορ
γάνων τών 'Ηνωμένων Εθνών και τών Είδικευμένων 'Οργανισμών, καθ' δσον 
άφορφ είς τά θέματα, ών επιλαμβάνεται τό παρόν Σύμφωνον. 

"Αρθρον 47 
Ουδέν τών έν τω παρόντι Συμφωνώ διαλαμβανομένων θέλει έρμηνευθή ώς 

παραβλάπτον τό εγγενές δικαίωμα απάντων τών λαών δπως άπολαύωσι καΐ 
έ κ μεταλλεύω ντα ι πλήρως και ελευθέρως τόν φυσικόν αυτών πλουτον και 
πόρους. 

"Αρθρον 48 
1. Τό παρόν Σύμφωνον είναι άνοικτόν είς την ύπογραφήν παντός Κράτους 

Μέλους τών Ηνωμένων 'Εθνών ή μέλους οιουδήποτε τών Ειδικευμένων 'Οργα
νισμών, παντός Κράτους ύπογράψαντος τόν Καταστατικόν Χάρτην τοΟ ΔιεθνοΟς 
Δικαστηρίου, ώς και παντός έτερου Κράτους, δπερ ήθελε κληθή ύπό της Γενικής 
Συνελεύσεως δπως καταστή Συμβαλλόμενον Μέρος ε'ις τό παρόν Σύμφωνον. 

2. Τό παρόν Σύμφωνον υπόκειται εις έπικύρωσιν. Τά έγγραφα επικυρώσεως 
θέλουν κατατίθεσθαι παρά τώ Γενικώ Γραμματεΐ τών 'Ηνωμένων 'Εθνών. 

3. Τό παρόν Σύμφωνον θά είναι άνοικτόν ε'ις τήν προσχώρησιν παντός Κρά
τους μνημονευομένου έν παραγράφω 1 τοΟ παρόντος άρθρου. 

4. Ή προσχώρησις θέλει έπιτευχθή δια τής καταθέσεως έγγραφου προσχω
ρήσεως παρά τω Γενικώ Γραμματεΐ τών Ηνωμένων 'Εθνών. 

5. Ό Γενικός Γραμματεύς τών Ηνωμένων 'Εθνών θέλει πληροφορεί άπαντα 
τά ύπογράψαντα ή προσχωρήσαντα είς τό παρόν Σύμφωνον Κράτη περί της 
καταθέσεως ενός εκάστου έγγραφου επικυρώσεως ή προσχωρήσεως. 

"Αρθρον 49 
1. Τό παρόν Σύμφωνον θέλει τεθή έν ίσχύϊ μετά πάροδον τριών μηνών άπό 

τής καταθέσεως παρά τω Γενικώ Γραμματεΐ τών 'Ηνωμένων 'Εθνών του τρια
κοστού πέμπτου έγγραφου επικυρώσεως ή προσχωρήσεως. 

2. Διά παν Κράτος, δπερ ήθελεν επικυρώσει τό παρόν Σύμφωνον ή προσχω
ρήσει αύτώ μετά τήν κατάθεσιν του τριακοστού πέμπτου έγγραφου επικυρώ
σεως ή προσχωρήσεως, τό παρόν Σύμφωνον θέλει τεθή έν ίσχύΐ μετά πάροδον 
τριών μηνών άπό τής ημερομηνίας καταθέσεως τοΟ οίκείου έγγραφου επικυ
ρώσεως ή προσχωρήσεως. 

"Αρθρον 50 
Αί πρόνοιαι του παρόντος Συμφώνου θέλουν έκτείνεσθαι έφ' απάντων τών 

μερών τών Όμοσπόνδων Κρατών, άνευ οίουδήποτε περιορισμού ή εξαιρέσεως. 
"Αρθρον 51 

1. Οίονδήποτε τών Συμβαλλομένων Κρατών, δύναται νά προτείνη τροποποίη
σιν του παρόντος Συμφώνου και νά κατάθεση ταύτη ν παρά τφ Γενικώ Γραμ
ματεΐ τών Ηνωμένων Εθνών, δστις έπί τούτω κοινοποιεί τήν προταθεΐσαν τρο
ποποίησα/ είς άπαντα τά Συμβαλλόμενα Κράτη, καλών άμα ταύτα δπως γνω
στοποιήσωσιν ούτω έάν εύνοώσι τήν σύγκλησιν διασκέψεως τών Συμβαλλο
μένων Κρατών, έπί τω τέλει εξετάσεως τής προτάσεως και ψηφίσεως, αυτής. 
Έν ή περιπτώσει, τό £ν τρίτον τουλάχιστον τών Συμβαλλομένων Κρατών ήθελεν 
αποφασίσει υπέρ τής συγκλήσεως τοιαύτης διασκέψεως, ό Γενικός Γραμματεύς 
τών 'Ηνωμένων Εθνών συγκαλεί ταύτην ύπό τήν αίγίδα τών "Ηνωμένων 'Εθνών. 
Πάσα. τροποποίησις, ήτις ήθελεν υΐοθετηθή ύπό τής πλειοψηφίας' τών παρα
στάντων είς τήν διάσκεψιν καΐ ψηφισάντων Συμβαλλομένων Κρατών, υποβάλ
λεται τη Γενική Συνελεύσει τών Ηνωμένων 'Εθνών προς έγκρισιν. 
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2. Αϊ τροποποιήσεις τίθενται έν Ισχύϊ άμα ώς έγκριθώσιν ύπό της Γενικής 
Συνελεύσεως και γενώσιν άποδεκταΐ ύπό της πλειοψηφίας τών δύο τρίτων των 
Συμβαλλομένων Κρατών, συμφώνως προς τους οίκείους αυτών συνταγματικούς 
κανόνας. 

3. ΑΙ τιθέμεναι έν Ισχύϊ τροποποιήσεις δεσμεύουσιν εκείνα τα Συμβαλλόμενα 
Κράτη, ατινα άπεδέχθησαν ταύτας, τών λοιπών Συμβαλλομένων Κρατών δε
σμευομένων εΙσέτι ύπό τών διατάξεων του παρόντος Συμφώνου ώς και οίασδή
ποτε προγενεστέρας τροποποιήσεως, ή ν ήθελον άποδεχθή. 

"Αρθρον 52 
'Ανεξαρτήτως τών κοινοποιήσεων, τών γενομένων δυνάμει του άρθρου 48, 

παράγραφος 5, ό Γενικός Γραμματεύς ιών Ηνωμένων Εθνών θέλει πλήροφορή 
άπαντα τα Κράτη, τά μνημονευόμενα έν παραγράφω 1 του αυτού

1 άρθρου, περί 
τών ακολούθων : 

(α) υπογραφών, επικυρώσεων καΐ προσχωρήσεων δυνάμει τοΟ άρθρου 48' 
(β) της ημερομηνίας ενάρξεως της Ισχύος του παρόντος Συμφώνου δυνά

μει του άρθρου 49, ώς και της ημερομηνίας ενάρξεως της Ισχύος 
οιασδήποτε τροποποιήσεως δυνάμει του άρθρου 51. 

"Αρθρον 53 
1. Τό παρόν Σύμφωνον, ούτινος τό Κινεζικόν, Γαλλικόν, Ρωσσικόν και Ίσπα

νικόν κείμενα, είναι έξ ίσου αυθεντικά, θέλει κατατεθή παρά τοις άρχείοις τών 
Ηνωμένων Εθνών. 

2. Ό Γενικός Γραμματεύς τών Ηνωμένων Εθνών θέλει διαβιβάσει κεκυρω
μένα αντίγραφα του παρόντος Συμφώνου εις άπαντα τά έν άρθρω 48 μνημο
νευόμενα Κράτη. 

"Ε'.οτιύθη έν τφ TciTTOypa^ttif) >πς Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


