
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
υπ 'Αρ. 833 της 30ής ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1970 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 

Ό περί της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας της 'Αφορώσης εις Πρόσωπα Μετέ
χοντα των Διαδικασιών της Ευρωπαϊκής "Επιτροπής, και του Δικαστηρίου 
'Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Κυρωτικός) Νόμος'του 1970 εκδίδεται δια δημο
σιεύσεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφωνως 
τω "Α'ρθρω 52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 76 του 1970 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΗΝ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ι Κ Η Ν ΣΥΜΦΩΝΙΑΝ ΤΗΝ ΑΦΟ-

ΡΩΣΑΝ Ε Ι Σ ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΤΩΝ Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Ω Ν 
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΊ'ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙ ΚΑΣΤΗΡ ΙΟΥ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως: 

1 . Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί της Ευρωπαϊκής Συνοπτικός 
Συμφωνίας της Άφορώσης εις Πρόσωπα Μετέχοντα των Διαδικασιών τίτλο»,, 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Δικαστηρίου 'Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων (Κυρωτικός) Νόμος του 1970. 

2 . Έν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν έκ του κειμένου προκύπτη ·ΕΡμηνί(α. 
διάφορος έννοια— 

«Συμφωνία» σημαίνει τήν Εύρωπαϊκήν Συμφωνίαν τήν Άφορώ-
σαν etq Πρόσωπα Μετέχοντα των Διαδικασιών της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής καΐ του Δικαστηρίου 'Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τήν 
γενομένην έν λονδίνω τήν 6ην Μαΐου 1969. 

3. Ή Συμφωνία, τής οποίας τό κείμενον εκτίθεται είς τόν Πίνακα κορωσίς 
καΐ τήν οποίαν ή Δημοκρατία υπέγραψε βάσει 'Αποφάσεως τοΰ Συμφωνίας. 
ΎπουργικοΟ Συμβουλίου ΰπ' άρ. 9560 καΐ ήμερομηνίαν 9ην 'Απριλίου

 Π
"°*· 

1970, διά του παρόντος Νόμου κυρουται. 
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ΠΙΝΑΞ 

("Αρθρον 3) 

Ε Υ Ρ Ω Π Α Γ Κ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΦΟΡΩΣΑ Ε Ι Σ ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΤΩΝ 
Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Ω Ν ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑ Ι Κ Η Σ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΔΙ ΚΑ ΣΤΗ Ρ Ι ΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙ Κ Α ΙΩΜΑΤΩΝ 

Τά Κράτη Μέλη τοΰ Συμβουλίου της. Ευρώπης, το: υπογράφοντα την 
παροΟσαν, 

"Εχοντα ύπ' όψιν την Σύμβασιν δια την Προάσπισιν των 'Ανθρωπίνων Δικαιω
μάτων και τών θεμελιωδών Ελευθεριών, ήτις υπεγράφη έν Ρώμη τη 4η Νοεμ
βρίου 1950 (έν τοις εφεξής άναφερομένην ώς «ή Σύμβασις»). 

Φρονοΰντα σκόπιμον 5πως. προς κάλλιτέραν έκπλήρωσιν τών σκοπών της 
Συμβάσεως, πρόσωπα μετέχοντα τών διαδικασιών ενώπιον της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής 'Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (έν τοις εφεξής αναφερομένης ώς ·ή 
Επιτροπή») ή του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 'Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (έν τοις 
εφεξής αναφερομένου ώς «τό Δικαστήριον») ^πολαύωσιν ώρισμένων ασυλιών 
καΐ διευκολύνσεων. 

'Επιθυμούντα να συνάψωσι Συμφωνίαν έπ; τω τέλει τούτω. 

Συνεφώνησαν τά ακόλουθα: 

ΑΡΘΡΟΝ. 1 
1. Τα πρόσωπα, έφ' ών τυγχάνει εφαρμογής ή παρούσα Συμφωνία, είναι τά 

ακόλουθα: 
(α) 'Αντιπρόσωποι τών Συμβαλλομένων Μερών ώς καϊ οί βοηθοΰντες 

τούτους σύμβουλοι και δικηγόροι' 
(β) πρόσωπα μετέχοντα διαδικασιών αρχομένων, ενώπιον τής 'Επιτροπής 

δυνάμει τοΰ άρθρου 25 τής Συμβάσεως εϊτε έπ' ονόματι των είτε ώς 
αντιπρόσωποι ενός τών αίτητών, τών άπαριθμουμένων έν τω ώς εϊρηται 
άρθρω 25· 

(γ) δικηγόροι, νομικοί ή καθηγηταί δικαίου,, μετέχοντες τής διαδικασίας 
έπ! τω σκοπώ δπως βοηθήσωσιν £ν τών έν ύποπαραγράφω (β) ανω
τέρω, άπαριθμουμένων προσώπων 

(δ) πρόσωπα επιλεγέντα υπό τών αντιπροσώπων τής 'Επιτροπής ΐνά βοηθή
σωσι τούτους εις διαδικασίας ενώπιον του Δικαστηρίου' 

(ε) μάρτυρες, εμπειρογνώμονες καί '£τερα πρόσωπα καλούμενα ύπό τής 
'Επιτροπής ή του* Δικαστηρίου ϊνα μετάσχωσι τής διαδικασίας ενώπιον 
τής 'Επιτροπής ή του Δικαστηρίου. 

2..Δι.ά τους σκοπούς τής παρούσης Συμφωνίας, οί δροι «Επιτροπή» και Δικα
στήριον» διαλαμβάνουν και Ύπεπιτροπήν ή μέλη έκατέρου τών σωμάτων ένα
σκουντα τά καθήκοντα αυτών δυνάμει τών δρων τής Συμβάσεως ή τών διεπόν
των τήν Έπιτροπήν ή τό Δικαστήριον κανόνων, αναλόγως τής περιπτώσεως 
ό δέ δρος «συμμετοχή εις διαδικασίαν» διαλαμβάνει καί τήν διενέργειαν κοινο
ποιήσεων έν δψει καταθέσεως καταγγελίας κατά τίνος Κράτους δπερ άνεγνώ. 
ρισε τό δικαίωμα υποβολής ατομικής αιτήσεως δυνάμει του άρθρου 25 τής 
Συμβάσεως. 

3. ΑΙ διατάξεις τής παρούσης Συμφωνίας θά τύγχάνωσιν ωσαύτως εφαρ
μογής καί έπί παντός προσώπου μνημονευομένου έν παραγράφω 1 του παρόντος 
άρθρου, δπερ, έν τη ενασκήσει τών δυνάμει του άρθρου 32 τής

:
Συμβάσεως 

αρμοδιοτήτων τής Επιτροπής τών 'Υπουργών, ήθελε κληθή νά έμφανισθή ένώ 
πιον αύτης ή νά ύποβάλη αύτη έγγραφους καταθέσεις. 
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ΑΡΘΡΟΝ 2 
1. Τά έν παραγράφω 1 τοΰ άρθρου 1 της παρούσης Συμφωνίας αναφερόμενα 

πρόσωπα άπολαύουσιν ασυλίας κατά παντός ενδίκου μέσου άναφορικώς προς 
προφορικάς ή έγγραφους καταθέσεις γενομένας υπ* αυτών ή έγγραφα ή έτερα 
αποδεικτικά στοιχεία υποβληθέντα ύπ* αυτών εΙς τήν Έπιτροπην ή.τό Δικά. 
στήριον. 

2. Ή ασυλία αυτή ουδόλως εφαρμόζεται καθ' δσον άφορα είς κοινοποίησιν, 
έκτος της Επιτροπής ή του Δικαστηρίου, γενομένην υπό ή έκ μέρους οίουδή
ποτε προσώπου δικαιουμένου της τοιαύτης ασυλίας δυνάμει της προηγουμένης 
παραγράφου, οιασδήποτε τοιαύτης καταθέσεως, έγγραφου ή αποδεικτικού στοι
χείου ή μέρους αυτών, υποβληθέντος υπό του έν λόγω προσώπου, προς την 
Έπιτροπην ή τό Δικαστήριον. 

ΑΡΘΡΟΜ 3 
1. Τά Συμβαλλόμενα Μέρη θέλουσι σεβασθή τό δικαίωμα τών προσώπων, 

τών αναφερομένων έν παραγράφω 1 του "Αρθρου. 1 της παρούσης Συμφωνίας, 
δπως έπικοινωνώσιν ελευθέρως μετά της Επιτροπής ή του . Δικαστηρίου. 

2. Καθ' δσον άφορα είς πρόσωπα τελούντα υπό κράτησιν, ή ένάσκησις του 
δικαιώματος τούτου προϋποθέτει Ιδία δτι— 

(α) έάν ή αλληλογραφία τούτων υπόκειται είς έξέτασιν ύπό τών αρμο
δίων άρχων, ή αποστολή και παράδοσις ταύτης θέλει.ούχ ήττον διενερ
γηθή άνευ οιασδήποτε αδικαιολογήτου καθυστερήσεως και άνευ 
αλλοιώσεως" 

(β) τά πρόσωπα ταύτα δέν θά υπόκεινται είς οιασδήποτε μορφής πειθαρ
χικά μέτρα διά κοινοποίησιν άποσταλεϊσαν διά της προσηκούσης όδοΰ 
προς τήν Έπιτροπην ή τό Δικαστήριον" 

(γ) τά πρόσωπα ταΰτα κέκτηνται τό δικαίωμα δπως έπικοινωνώσι και 
συσκέπτωνται ιδιαιτέρως μετά δικηγόρου, έχοντος τά κατά νόμον απαι
τούμενα προσόντα διά νά έμφανισθή ενώπιον δικαστηρίων της χώρας, 
ένθα κρατούνται, άναφορικώς προς αΐτησιν αυτών προς τήν Έπιτροπην 
ή οιασδήποτε διαδικασίας προκύπτουσας ώς έκ της τοιαύτης αιτή
σεως. 

3. Έν τη εφαρμογή τών προηγουμένων παραγράφων, ουδεμία παρέμβασις 
δημοσίας αρχής θέλει έπιτραπή, ειμή καθ' ήν έκτασιν αϋτη εΐναι σύμφωνος 
προς τόν νόμον και αναγκαία, είς δημοκρατικήν τίνα κοινωνίαν, έν τω συμφέ
ροντι της εθνικής ασφαλείας, διά τήν άνίχνευσιν ή τήν δίωξιν ποινικού αδική
ματος ή διά τήν προστασίαν της δημοσίας υγείας. 

ΑΡΘΡΟΝ 4 
1.—(α) Τά Συμβαλλόμενα Κράτη αναλαμβάνουν δπως μή παρεμποδίζωσι 

τήν έλευθέραν διακίνησιν, άναχώρησιν και έπάνοδον τών προσώπων, τών ανα
φερομένων έν παραγράφω 1 του άρθρου 1 της παρούσης Συμφωνίας, ατινά 
σκοποΰσι νά παραστώσιν είς διαδικασίας διεξαγομένας ένώπιον της Επιτρο
πής ή του Δικαστηρίου, έφ* δσον ή παρουσία αυτών ήθελε προηγουμένως έξου
σιοδοτηθή ύπό τής Επιτροπής ή του Δικαστηρίου. 

(β) Ουδείς περιορισμός θέλει τεθή είς τήν διακίνησιν, άναχώρησιν καΐ έπά
νοδον αυτών, είμή μόνον καθ' ήν έκτασιν ό τοιούτος περιορισμός είναι σύμ
φωνος προς τόν νόμον καΐ αναγκαίος,, είς δημοκροττικήν. τίνα κοινωνίοτν έν 
τω συμφέροντι τής εθνικής ή δημοσίας ασφαλείας, διά τήν διατήρησιν τής 
δημοσίας τάξεως, τήν πρόληψιν του εγκλήματος, τήν προστασίαν τής δημοσίας 
υγείας ή ηθών ή διά τήν προάσπισιν τών δικαιωμάτων καΐ ελευθεριών έτερων 
προσώπων. 

2.—(α) Τά τοιαύτα πρόσωπα δέον δπως, είς τάς χώρας δι* <5ν. διέρχονται 
ή είς τήν χώραν ένθα λαμβάνει χώραν ή διαδικασία, μή υπόκεινται είς δίωξιν 
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ή κράτησιν ή οιονδήποτε έτερον περιορισμοί Γής προσωπικής αυτών έλευθε 
ρίας, αναφορικούς προς πράξεις ή καταδίκάς προηγουμένας της ενάρξεως του 
ταξιδιού των. 

(β) Παν Συμβαλλόμενοι Κράτος δύναται κατά τόν χρόνον τής υπογραφής 
ή τής κυρώσεως τής παρούσης Συμφωνίας νά δηΑώση δτι αϊ διατάξεις τήο 
παρούσης παραγράφου δεν θά τυγχάνωσ>ν εφαρμογής έπί τω\ υπηκόων αΰτοΰ. 

Ή τοιαύτη δήλωσις δύναται κατά πάντα χρόνον νά άνακληθή δια γνωστο
ποιήσεως απευθυνόμενης προς τόν Γενικόν Γραμματέα του Συμβουλίου τής 
Ευρώπης. 

3. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη . αναλαμβάνουν όπως έπί τη έπανόδω ,του 
δέχωνται εκ νέου εις την έπικράτειαν αυτών οιονδήποτε τοιούτο πρόσωπον, 
δπερ ήρξατο το ταξίδιόν του εις την ώς εϊρηται έπικράτειαν. 

4. Αϊ διατάξεις τών παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου θά παύσω
σιν ίσχύουσαι εν ή περιπτώσει το ένδιαφερόμεχον πρόσωπον εΐχε, διά περίο
δον δεκαπέντε συναπτών ήμερων, άφ' ης ή παρουσία του δέν ήτο πλέον αναγ
καία διά την Έπιτροπήν ή το Δικαστήριον, τήν δυνατότητα νά έπιστρέψη είς 
την χώραν, έν ή ήρξατο το ταξίδιόν, και δέν έ'πραξεν ούτω. 

5. Έν ή περιπτώσει ήθελεν υπάρξει οιαδήποτε άντίθεσις μεταξύ τών ύπο 
χρεώσεων Συμβαλλομένου τινός Μέρους, τών άπορρεουσών ε κ τής παραγρά 
φου 2· του παρόντος άρθρου και τών άπορρεουσών εκ τίνος Συμβάσεως του 
Συμβουλίου τής Ευρώπης ή εκ Ttvoc . συμβάσεως περί εκδόσεως ή ετέρας 
συμβάσεως άφορώσης είς τήν άμοιβαίαν βοήθειαχ τω\ μερών καθ' όσον άφορα 
εις θέματα ποινικών αδικημάτων, συναφθείσης. μεθ' έτερων Συμβαλλομέιω* 
Μερών, αϊ διατάξεις τής παραγράφου 2 του παρόντοΓ άρθρου θέλουση 
υπερισχύσει. 

ΑΡΘΡΟΝ 5 
1. ΑΙ άσυλίαι καϊ διευκολύνσεις παρέχονται είς τά ιτρόσωπα, τά αναφερό

μενα έν παραγράφω 1 τοΰ άρθρου 1 τής παρούσης Συμφωνίας, αποκλειστικώς 
και μόνον επί τω τέλει' δπως έξασφαλισθή "είς ταΰτα ή ελευθερία του λόγου 
καϊ ή ανεξαρτησία, ή αναγκαία διά τή,ν έκτέλεσιν τών αρμοδιοτήτων, του 
έργου ή τών καθηκόντων αυτών ή τήν ένάσκησιν τών δικαιωμάτων αυτών 
σχετικώς προς την Έπιτροπήν και το Δικαστήριον. 

.2. — (α) Ή Επιτροπή ή, αναλόγως τής περιπτώσεως, το Δικαστήριον, κέκτη
ται άποκλειστικήν αρμοδιότητα προς αρσι ι , έν δλω ή έν μέρει, τής ασυλίας 
τής προνοουμένης έν παραγράφω 1 του άρθρου 2 τής παρούσης Συμφωνίας' 
τά έν λόγω όργανα δέν κέκτηνται μόνον τό δικαίωμα, άλλ

1 ύπέχουσι καϊ ύπο. 
χρέωσιν δπως προβώσιν είς τήν άρσιν τής τοιαύτης ασυλίας έν πάση περι
πτώσει καθ' ην, κατά τήν γνώμην αυτών, ή τοιαύτη ασυλία δυνατόν νά παρημ
πόδιζε τό έίργον τής δικαιοσύνης, ή δε άρσις αυτής, έν δλω ή έν μέρει, ουδό
λως ' θά παρέβλαπτε τόν σκοπόν τόν καθοριζόμενοι έν παραγράφω Τ του 
παρόντος άρθρου. 

(β) Ή Επιτροπή ή τό Δικαστήριον δύναται νά άρη τήι άσυλίαν έϊτε αυτε
παγγέλτως είτε τή αιτήσει, απευθυνόμενη τω Γενικώ Γραμμάτεΐ τόΰ Συμβου
λίου τής Ευρώπης, παντός Συμβαλλόμενοι; Κράτους ή ενδιαφερόμενοι; 
προσώπου. , ' · ' · 

(γ) Αϊ αποφάσεις, δι ' ών αίρεται ή ασυλία ή απορρίπτεται ' ή έπϊ τούτω 
αίτησις, δέον δπως ε! ναι δεόντως ήτιόλογήμέναι. 

3. Έν αϊς περιπτώσεσι Συμβαλλόμενοι τι Κράτο<_. ήθελε πιστοποιήσει ό^. 
ή άρσις τής, ασυλίας τής προνοουμένης έν παραγράφω 1 τοΰ. άρθρου 2 τής 
παρούσης Συμφωνίας είναι αναγκαία διά τήν λήψιν ενδίκων μέτρων άναφο. 
ρικώς προς αδίκημα κατά τής εθνικής ασφαλείας, ή Επιτροπή ή τό Δικαστή 
ριον θέλει άρει . τήν άσυλίαν κατά; τήν^ καθοριζομέι/η\ έν τή. πιστοποίησε* 
Ικτασιν. 
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4. Έ ν ή περιπτώσει ήθελεν άνακαλυφθή συμβεβηκός τ ι δπερ ώς έκ της 
φύσεως του θά ήδύνατο νά £χη αποφασιστική ν έπίδρασιν επί της αποφάσεως 
και δπερ, καθ' δν χρόνον έξεοΐδετο ή άπόφασις ή απορρίπτουσα τήν αΐτησιν 
περί άρσεως της ασυλίας, δέν ήτο γνωστόν εις τόν ύποβαλόντα τήν αΐτησιν, 
οδτος δύναται νά ύποβάλη τη Επιτροπή ή τω Δικάστηρίω νέαν έπί τούτω 
αΐτησιν. ' 

ΑΡΘΡΟΝ 6 
Ουδέν των έν τη παρούση Συμφωνία διαλαμβανομένων θέλει έρμηνευθή ώς 

περιορίζον ή ώς καθ' οιονδήποτε τρόπον, θϊγον τάς δυνάμει της Συμβάσεως 
αναληφθείσας υπό τών Συμβαλλομένων Μερών υποχρεώσεις. 

ΑΡΘΡΟΝ 7 
1. Ή παροΰοα Συμφωνία θα είναι ανοικτή προς ΰπογραφήν υπό τών 

Κρατών Μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης, ατινα δύνανται νά καταστώσι 
Συμβαλλόμενα Μέρη είτε— 

(α) δια της υπογραφής αυτής άνευ επιφυλάξεως καθ' δσον άφορα εις τήν 
έπικύρωσιν ή τήν αποδοχή ν, εϊτε : 

(β) διά της υπογραφής αυτής μετ' επιφυλάξεως, καθ
1 όσον,άφορα είς τήν 

έπικύρωσιν ή τήν άποδοχήν. ■· , ■ 
2. Τά έγγραφα επικυρώσεως ή αποδοχής θέλουν κατατίθεσθαι παρά τω 

Γενικώ Γραμματεΐ του Συμβουλίου τής Ευρώπης. 

. ΑΡΘΡΟΝ 8 
1. Ή παρούσα Συμφωνία θέλει τεθή έν ίσχύϊ μετά,πάροδον ενός.μηνός άπό 

τής,ημερομηνίας, καθ'.ήν πέντε Κράτη Μέλη τοϋ Συμβουλίου ήθελον καταστή 
Συμβαλλόμενα Μέρη είς ταύτη ν συμφώνως ταΐς διατάξεσι του άρθρου 7. 

2. Καθ' δσον άφορα εις οιονδήποτε Κράτος Μέλος, δπερ. ήθελε μεταγενε
στέρως υπογράψει τήν παροΰσαν Συμφωνίαν άνευ επιφυλάξεως ώς προς τήν 
έπικύρωσιν ή τήν άποδοχήν ή δπερ ήθελεν επικυρώσει ή άποδεχθή ταύτην, ή 
Συμφωνία θέλει τεθή έν ίσχύϊ μετά πάροδον ενός μηνός άπό τής ημερομηνίας 
τής τοιαύτης υπογραφής ή τής καταθέσεως του οικείου έγγραφου επικυρώσεως 
ή αποδοχής. 

ΑΡΘΡΟΝ 9 . 
1. Παν Συμβαλλόμενον Κράτος δύναται, κατά τόν χρόνον τής υπογραφής 

ή τής καταθέσεως του οικείου έγγραφου επικυρώσεως ή αποδοχής, νά καθο
ρίση το έδαφος ή τά εδάφη, έν οΐς ή παρούσα Συμφωνία θά τυγχάνη εφαρ
μογής. 

2. Παν Συμβαλλόμενον Κράτος δύναται, καθ' δν χρόνον καταθέτει το οίκεΐον 
Μγγραφον επικυρώσεως ή αποδοχής ή καθ* οιονδήποτε μετέπειτα χρόνον, νά 
έπεκτείνη τήν ίσχύν τής παρούσης Συμφωνίας διά κοινοποιήσεως αυτού, απευ
θυνόμενης προς τόν Γενικόν Γραμματέα του Συμβουλίου τής Ευρώπης, και 
έπί ενός ή πλειόνων εδαφών, καθοριζομένων έν τή κοινοποιήσει, ων έχει τήν 
διεθνή έκπροσώπησιν ή διά λογαριασμόν τών οποίων κέκτηται έξουσίαν νά 
άναλαμβάνη υποχρεώσεις. 

3. Κοινοποίησις γενομένη συμφώνως τή προηγουμένη παραγράφω, δύναται 
νά άνακληθή, καθ' δσον άφορα εις οιονδήποτε έδαφος μνημονευόμενο ν έν τή 
τοιαύτη κοινοποιήσει, κατά τήν έν αρθρω 10 τής παρούσης Συμφωνίας προβλε. 
πομένην διαδικασίαν. 

ΑΡΘΡΟΝ 10 
1. Ή παρούσα Συμφωνία θέλει παραμείνει έν Ισχύϊ έπ' αόριστον. 
2. Παν Συμβαλλόμενον Μέρος δύναται, καθ' ήν έκτασιν άφορα είς αυτό, 

νά καταγγε ίλη τήν παροΟσαν Συμφωνίαν, διά γνωστοποιήσεως απευθυνόμενης 
ττρός τόν Γενικόν Γραμματέα τοΟ Σ υμβουλίου της Ευρώπης. 
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3. Ή τοιαύτη καταγγελ ία τυγχάνει·εφαρμογής μετά πάροδον £ξ μηνών άπό 
της ημερομηνίας, καθ* ή ν ό Γενικός Γραμματεύς του Συμβουλίου της Ευρώπης 
ήθελε λάβει τήν έπί· τούτω γνωστοποίησα/. 

"Η τοιαύτη καταγγελ ία ουδόλως επάγεται τήν απαλλαγή ν. του ενδιαφερο
μένου Συμβαλλομένου Μέρους έκ των υποχρεώσεων, αΐτινες δυνατόν νά προέ
κυψαν δυνάμει τής παρούσης Συμφωνίας άναφορικώς προς οιονδήποτε πρόσω
πον έκ των αναφερομένων έν παραγράφω 1 του άρθρου 1. 

ΑΡΘΡΟΝ Π 
Ό Γενικός Γραμματεύς του Συμβουλίου τής Ευρώπης θέλει γνωστοποιήσει 

είς τά Κράτη Μέλη του Συμβουλίου—' 
(α) πάσαν ύπογραφήν άνευ επιφυλάξεως, καθ' δσον άφορα είς τήν έπι

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

. ρωσιν ή τήν άποδοχήν' 
(γ) τήν κατάθεσιν παντός έγγραφου επικυρώσεως ή αποδοχής' 
(δ) ρίανδήποτε ήμερομηνίαν ενάρξεως τής Ισχύος τής παρούσης Συμφω

νίας συμφώνως τω άρθρω 8' 
(ε) πάσαν κοινοποίησιν ληφθεΐσαν συμφώνως ταΐς διατάξεσι . τής παρα

γράφου 2 του άρθρου 4 και τών. παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 9' 
(στ) πάσαν γνωστοποίησιν ανακλήσεως κοινοποιήσεως τίνος συμφώνως ταΐς 

διατάξεσι τής παραγράφου 2 του άρθρου 4 και πασαν γνωστοποίησιν/ 
•ληφθεΐσαν συμφώνως ταΐς διατάξεσι του άρθρου 10, ώς και τήν ήμε
ρομηνίαν καθ' ήν τίθεται έν εφαρμογή οιαδήποτε τοιαύτη καταγγελία. 

Ή παρόυσά Συμφωνία υπεγράφη υπό τών κάτωθι υπογεγραμμένων δεόν
τως προς τούτο εξουσιοδοτημένων. 

Έγένετο έν Λονδίνω, σήμερον τη 6η ήμερα του" μηνός. Μαΐου 1969( είς τήν 
Ά γ γ λ ι κ ή ν κάΙ τήν Γαλλικήν γλώσσαν, αμφοτέρων τών κειμένων δντων έξ ϊσου 
αυθεντικών, είς ένκαι μόνον άντίτυπόν, δπερ θέλει παραμείνει κατατεθειμένον 
παρά τοις άρχείοϊς του Συμβουλίου τής Ευρώπης. Ό Γενικός Γραμματεύς 
του Συμβουλίου τής Ευρώπης θέλει διαβιβάσει κεκυρωμένα αντίγραφα εις 
£καστον τών υπογραφόντων Κρατών. 


