
N.-.te/tt. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ύπ* Άρ. 966 της 6ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1972 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί της Συμβάσεως τοΰ Διεθνούς Δικαιώματος προς Άνασκευήν 
(Κυρωτικός) Νόμος του .1972 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσηίμον 
εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρβρω 52 του Συν
τάγματος. 

'Αριθμός 68 του 1972 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΗΝ Σ Υ Μ Β Α Σ Ι Ν ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ 
Δ Ι Κ Α Ι Ω Μ Α Τ Ο Σ ΠΡΟΣ ΑΝΑΣΚΕΥΗΝ 

£
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 

1 . Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί τής Συμβάσεως του Συνοπτικός 
Διεθνούς Δικαιώματος προς Άνασκευήν (Κυρωτικός) Νόμος του τίτλος. 
1972. 

2. Έν> τω παρόντι Νόμω εκτός εάν εκ του κειμένου προκύπτη διά Ερμηνεία, 
φόρος έννοια— 

«Σύμβασις» σημαίνει τήν Σύμβασιν περί του Διεθνούς Δικαιώ
ματος προς Άνασκευήν, τής οποίας το κείμενον έν τω άγγλικω 
πρωτοτυπώ εκτίθεται εις το Πρώτον Μέρος του Πίνακος, και έν 
μεταφράσει εις τή ν έλληνικήν εις το Δεύτερον Μέρος τοΰ Πίνα
κος : 
Νοείται δτι έν περιπτώσει αντιθέσεως μεταξύ τών κειμένων υπερ

ισχύει το εις τό Πρώτον Μέρος του Πίνακος έκτιθέμενον κείμενον. πίναξ. 

3. Ή Σύμβασις, τήν οποίαν ή Κυπριακή Δημοκρατία υπέγραψε Κύθ(οαι 
τήν 1.9ην 'Ιουνίου 1972, δυνάμει τής ύπ' αριθμόν 11102 και ήμερομη- Συμ££εως. 
νίαν 3 Φεβρουαρίου 1972, Αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου, 
διά του παρόντος Νόμου κυρουται. 

(847) 
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ΠΙΝΑΞ 
("Αρθρον 2) 

CONVENTION ON T H E INTERNATIONAL R I G H T OF CORRECTION 
(Concluded March 31, 1953) 

PREAMBLE 
The Contracting States, 
Desiring to implement the right of their peoples to be fully and reliably informed, 
Desiring to improve understanding between their peoples through the free flow 

of information and opinion, 
Desiring thereby to protect mankind from the scourge of war, to prevent the 

recurrence of aggression from any source, and to combat all propaganda which is 
either designed or likely to provoke or encourage any threat to the peace, breach of 
the peace, or act of aggression, 

Considering the danger to the maintenance of friendly relations between peoples 
and to the preservation of peace, arising from the publication of inaccurate reports, 

Considering that at its second regular session the General Assebly of the United 
Nations recommended the adoption of measures designed to combat the dissemination 
of false or distorted reports likely to injure friendly relations between States, 

Considering, however, that it is not at present practicable to institute, on the 
international level, a procedure for verifying the accuracy of a report which might 
lead to the imposition of penalties for the publication of false or distorted reports, 

Considering, moreover, that to prevent the publication of reports of this nature 
or to reduce their pernicious effects, it is above all necessary to promote a wide 
circulation of news and to heighten the sense of responsibility of those regularly 
engaged in the dissemination of news, 

Considering that an effective means to these ends is to give States directly 
affected by a report, which they consider false or distorted and which is disseminated 
by an information agency, the possibility of securing commensurate publicity for 
their corrections, 

Considering that the legislation of certain States does not provide for a right 
of correction of which foreign governments may avail themselves, and that it is 
therefore desirable to institute such a right on the international level, and 

Having, resolved to conclude a Convention for these purposes, 
Have agreed as follows : 

ARTICLE I 
For the purposes of the present Convention : 
1. "News dispatch" means news material transmitted in writing or by means 

of telecommunications, in the form customarily employed by information agencies 
in transmitting such news material, before publication, to newspapers, news periodicals 
and broadcasting organizations. 

2. " Information agency " means a Press, broadcasting, film, television or facsi
mile organization, public or private, regularly engaged in the collection and dissemi
nation of news material, created and organized under the laws and regulations of the 
Contracting: State in which the central organization is domiciled and which in each 
Contracting State where it operates, functions under the laws and regulations of 
that State. 

3;' " Correspondent" means a national of a Contracting State or an individual 
employed by an information agency of a Contracting State, who in either case is 
regularly engaged in the collection and the reporting of news material, and who when 
outside his State is identified as a correspondent by a valid passport or by a similar 
document internationally acceptable. 
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ARTICLE I I 
1. Recognizing that the professional responsibility of correspondents and infor

mation agencies reqpires them to report facts without discrimination and in their proper 
context and thereby to promote respect for human rights and fundamental freedoms, 
to further international understanding and cooperation and to contribute to the 
maintenance of international peace and security, 

Considering also that, as a matter of professional ethics, all correspondents and 
information agencies should, in the case of news dispatches transmitted or published 
by them and which have been demonstrated to be false or destorted, follow the 
customary practice of transmitting through the same channels, or of publishing, 
corrections of such dispatches, 

The Contracting States agree that in cases where a Contracting State contends 
that a news dispatch capable of injuring its relations with other States or its national 
prestige or dignity transmitted from one country to another by correspondents or 
information agencies of a Contracting or noncontracting State and published or 
d'sseminated abroad is false or distorted, it may submit its version of the facts 
(hereinafter called "communique") to the Contracting States within whose territories 
such dispatch has been published or disseminated. A copy of the communique shall 
be forwarded at the same time to the correspondent or information agency concerned 
to enable that correspondent or information agency to correct the news dispatch in 
question. 

2. A communique may be issued only with respect to news dispatches and must 
be without comment or expression of opinion. It should not be longer than is 
necessary to correct the alleged inaccuracy or distortion and must be accompanied 
by a verbatim text of the dispatch as published or disseminated, and by evidence that 
the dispatch has been transmitted from abroad by a correspodent or an information 
agency. 

ARTICLE I I I 
1. With the least possible delay and in any case not later than five clear days 

from the date of receiving a. communique transmitted in accordance with provisions 
of article II, a Contracting State, whatever be its opinion concerning the facts in 
question, shall : 

(a) Release the communique to the correspondents and information agencies 
operating in its territory through the channels customarily used for the 
release of news concerning international affairs for publication ; and 

(b) Transmit the communique to the headquarters of the information agency 
whose correspondent was responsible for originating the dispatch in 
question, if such headquarters are within its territory. 

2. In the event that a Contracting State does not discharge its obligation under 
this article with respect to the communique of another Contracting State, the latter 
may accord, on the basis or reciprocity, similar treatment to a communique thereafter 
submitted to it by the defaulting State. 

ARTICLE IV 
1. If any of the Contracting States to which a communique has been transmitted 

in accordance with article II fails to fulfil, within the prescribed timelimit, the 
obligations laid down in article III , the Contracting State exercising the right of 
correction may submit the said communique, together with a verbatim text of the 
dispatch as published or disseminated, to the SecretaryGeneral of the United Nations 
and shall at the same time notify the State complained against that it is doing so. 
The latter State may, within five clear days after receiving such notice, submit its 
comments to the SecretaryGeneral, which shall relate only to the allegation that it 
has not discharged its obligations under article I I I . 

2. The SecretaryGeneral shall in any event within ten clear days.after receiving 
the communique, give appropriate publicity through the information channels at his 
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djsposal/fo thebom^unique , together with the dispatch and the comments, if any, 
Emitted to him by •Jfhei' State complained against. 

.#■ I J * ARTICLE V 
Anyydispute/De^eeh any two or more Contracting States concerning the inter

pretation or^p*plio^tk)n/of the present Convention which is not settled by negotiations 
shallN^e^f^fteXf^d^t^nhe International Court of Justice for decision unless the Con
tracting S'tates agree to another mode of settlement. 

ARTICLE VI 
1. The present Convention shall be open for signature to all States Members 

of the United Nations, to every State invited to the United Nations Conference on 
Freedom of Information held at Geneva in 1948, and to every other State which the 
General Assembly may, by resolution, declare to be eligible. 

2. The present Convention shall be ratified by the States signatory hereto in 
conformity with their respective constitutional processes. The instruments of ratifi
cation shall be deposited with the SecretaryGeneral of the United Nations. 

ARTICLE VII 
1. The present Convention shall be open for accession to the States referred to 

in article VI(1) . 
2. Accession shall be effected by the deposit of an instrument of accession with 

the SecretaryGeneral of the United Nations. 

ARTICLE VIII 
When any six of the States referred to in article VI(1) have deposited their 

instruments of ratification or accession, the present Convention shall come into force 
among them on the thirtieth day after the date of the deposit of the sixth instrument 
of ratification or accession. It shall come into force for each State which ratifies 
or accedes after that date on the thirtieth day after the deposit of its instrument of 
ratification or accession. 

ARTICLE IX 
The provisions of the present Convention shall extend to or be applicable equally 

to a contracting metropolitan State and to all the territories, be they NonSelf
Governing, Trust or Colonial Territories, which are being administered or governed 
by such metropolitan State. 

ARTICLE X 
Any Contracting State may denounce the present Convention by notification to 

the SecretaryGeneral of the United Nations. Denunciation shall take effect six 
months after the date of receipt of the notification by the SecretaryGeneral. 

ARTICLE XI 
The present Convention shall cease to be in force as from the date when the 

denunciation which reduces the number of parties to less than six becomes effective. 

ARTICLE XII 
1. A request for the revision of the present Convention may be made at any 

time by any Contracting State by means of a notification to the SecretaryGeneral 
of the United Nations. 

2. The General Assembly shall decide upon the steps, if any, to be taken in 
respect of such request. 

ARTICLE XIII 
The SecretaryGeneral of the United Nations shall notify the States referred 

to in article VI(1.) of the following:— 
(a) Signatures, ratifications and accessions received in accordance with articles 

VI and VII ; 
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(b) The date upon which the present Convention comes into force in accor
dance with article VIII ; 

(c) Denunciations received in accordance with article X ; 
(d) Abrogation in accordance with article XI ; 
(e) Notifications received in accordance with article XII. 

ARTICLE XIV 
1. The present Convention, of which the Chinese, English, French, Russian and 

Spanish texts shall be equally authentic, shall be deposited in the archives of the 
United Nations. 

2. The SecretaryGeneral of the United Nations shall transmit a certified copy 
to each State referred to in article VI(1). 

3. The present Convention shall be registered with the Secretariat of the United 
Nations on the date of its coming into force. 

IN FAITH WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto by their 
respective Governments, have signed the present Convention, opened for signature 
at New York, on the thirtyfirst day of March, one thousand nine hundred and 
fiftythree. 

Μέρος 11 
ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΠΕΡΙ TOY ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΣΚΕΥΗΝ 

(Συνομολογηθέΐσα τή 31η Μαρτίου 1953) 
Τά Συμβαλλόμενα Κράτη, 
Επιθυμούντα την πραγμάτωση/ του' δικαιώματος τών λαών των όπως 

τηρώνται πλήρως και 'κατ' άξιόπιστον τρόπον ενημερωμένοι, 
Επιθυμούντα την βελτίωση/ της 'μεταξύ τών λαών των κατανοήσεως δια 

της ,έλευθέρας ροής πληροφοριών και ιδεών, 
Επιθυμούντα εκ τούτου να προστατεύσωσι την ανθρωπότητα από τήν μά

στιγα του πολέμου, να πα ρ εμποδίσω σι την επανάληψιν τών εξ οιασδήποτε 
πηγής έπιθετι'κών ενεργειών και να κοίταπολεμήσωσιν οιανδήποτε προπαγάνδαν 
αποσκοπούσαν ή δυναΐμένην να προκαλέση ή να ένθαρρύνη άπειλήν κατά της 
ειρήνης, διατάραξιν τής .κοινής ειρήνης ή έπιθετικήν τίνα ένέργειαν, 

Λαβόντα ύπ' όψιν τον ικίνδυνον κατά τής διατηρήσεως φιλικών σχέσεων 
μεταξύ τών λαών καΐ τής διαφυλάξεως τής ειρήνης, τον δυνάμενον νά ανά
κυψη εκ τής δημοσιεύσεως ανακριβών ειδησεογραφικών εκθέσεων, 

Λαβόντα ύπ' όψιν ότι κατά τήν δευτέραν τακτί'κήν αύ'τής σύνοδον, ή Γενική 
Συνέλευσις τών 'Ηνωμένων Έθ^ών συνέστησε τήν άπαδοχήν μέτρων άποσκο
πούντων εις τήν καταπολέμησιν τής μεταδόσεως ψευδών ή διεστρεβλωμένων 
ειδησεογραφικών εκθέσεων, δυναμένων νά παραβλάψωσι τάς μεταξύ τών 
Κρατών φιλικάς σχέσεις. 

Φρονουντα, εν τούτοις, ότι επί του! παρόντος δεν είναι πρακτικώς εφικτή 
ή επί διεθνούς επιπέδου καθιέρωσις διαδικασίας επαληθεύσεως τής ακριβείας 
ειδησεογραφικών εκθέσεων, ήτις θά ήδύνατο νά άγάγη εις τήν έπιβολήν κυ
ρώσεων διά τήν δημοσίευσιν ψευδών ή διεστρεβλω'μένων ειδησεογραφικών 
εκθέσεων, 

Φρονουντα προς τούτοις ότι, προς παρειμπόδισιν τής δημοσιεύσεως ειδη
σεογραφικών εκθέσεων τοιαύτης φύσεως ή προς μείωσιν τών ολέθριων αυτών 
συνεπειών, επιβάλλεται εν πρώτοις νά προωθήσωσιν εύρεΐαν κυκλοφορίαν ειδή
σεων καΐ νά άνυψώσωσι το αϊσθήιμα ευθύνης τών κατ' επάγγελμα απασχολου
μένων εις τήν 'μετάδοσιν τών ειδήσεων, 

Φρονουντα ότι εν άποτελεσμοπικόν μέσον επί τω τέλει τούτω θέλει απο
τελέσει ή παροχή τής δυνατότητος εις τά Κράτη^ άτινα ευθέως θίγονται ύπό 
ειδησεογραφικής εκθέσεως, θεωρούμενης ύπ' αυτών ώς ψευδούς ή διεστρεβλω
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μένης και μεταδοθείσης υπό υπηρεσίας πληροφοριών, δπως έξασφαλίσωσιν 
άνάλογον δημοσιότητα προς άνασκευήν των, 

Λαβόντα υπ" δψιν ότι ή νομοθεσία ώρισμένων Κρατών δεν προνοεί δικαίωμα 
ανασκευής, ούτινος νά δύνανται να έττωφεληθώσιν αϊ ξέναι Κυβερνήσεις και 
ώς εκ τούτου κρίνεται ευκταία ή καθιέρωσις τοιούτου δικαιώματος επί διεθνοΰς 
επιπέδου, κα ι 

Άποφασίσαντα την συνομολόγησιν Συμβάσεως επί τώ σκοπώ τούτω, 
Συνεφώνησαν ώς ακολούθως : 

ΑΡΘΡΟΝ Ι 
Δια τους σκοπούς τής παρούσης Συ,μβάσεως : 
1. «Άνταπά.κρισις» σημαίνει είδησεογραφικόν ύλικόν διαβιβαζόμενοΥ γρα

πτώς ή μέσω τών τηλεπικοινωνιών, ·6πό τον τύπον, τον συνήθως χρησιμοποιού
μενοι υπό υπηρεσιών πληροφοριών εν τη διαβιβάσει του τοιούτου ειδησεο
γραφικού ύλικοΰ, προ τής δημοσιεύσεως, προς τον ήμερήσιον και περιοδικόν 
είδησεογραφικόν τύπον και προς τους οργανισμούς ραδιοφωνίας. 

2. «Υπηρεσία πληροφοριών» σημαίνει πρακτορεΐον Ειδήσεων, ραδιοφω
νικόν, κινημοπογραφικόν, τηλεοπτικόν ή άνάλογον όργανισμόν, δημόσιον ή 
ιδιω'τικόν, εξ' επαγγέλματος άπασχολούμενον εις τήν συλλογήν και μετάδοσιν 
ειδησεογραφικού υλικού, συσταθέντα και οργανωθέντα δυνάμει τών νόμων κα ι 
κανονισμών τοΰ Συμβαλλομένου Κράτους, εν ώ εδρεύει ή κεντρική όργάνωσις 
αύτου και δστις έν έκάσ'τω Συμβαλλομένω Κράτει, ένθα αναπτύσσει δραστη
ριότητας, λειτουργεί δυνάμει τών νόμων και κανονισμών τοΰ έν λόγω Κράτους. 

3. «Ανταποκριτής» σημαίνει ύπήκοον Συμβαλλομένου τινός Κράτους ή 
ίδιώτην έργαζόμενον παρά τινι υπηρεσία πληροφοριών Συμβαλλομένου τινός 
Κράτους, όστις έν έκατέρα τών περιπτώσεων, ασχολείται κατ ' επάγγελμα ε'ις 
τήν συλλογήν και τήν έκθεσιν ειδησεογραφικού ύλικοΰ και δστις ευρισκόμενος 
έκτος του Κράτους εις δ ανήκει, δύναται νά απόδειξη τήν ιδιότητα τοΰ αντα
ποκριτού δυνάμει έγκυρου διαβατηρίου ή παρομοίου, διεθνώς παραδεκτού 
εγγράφου. 

ΑΡΘΡΟΝ II 
1. Άναγνωρύζοντα δτι ή επαγγελματική ευθύνη τών ανταποκριτών και τών 

υπηρεσιών πληροφοριών επιβάλλει εΐς αυτούς νά έκθέ'τωσι γεγονότα άνευ 
διακρίσεως κ α ι μέ τήν προσήκουσαν συνάφειαν και ούτω νά προαγάγωσι τον 
σεβασμόν προς τά ανθρώπινα δικαιώματα και τάς θεμελιώδεις ελευθερίας, 
νά προωθήσωσι τήν διεθνή κατανόησιν και συνεργασίαν και νά συμβάλωσιν 
εις τήν διατήρησιν τής διεθνούς ειρήνης και ασφαλείας. 

Φρονοΰντα προς τούτοις δτι, έν ή περιπτώσει αϊ ύπό ανταποκριτών ή υπη
ρεσιών πληροφοριών διαβιβασθεΐσαι ή δημοσιευθεΐσαι ανταποκρίσεις ήθελον 
άποδειχθή ψ'ευδεΐς ή διεστρεβλωμέναι, ή επαγγελματική δεοντολογία επιβάλλει 
,αύτοΐς τήν υποχρέωσα/ δπως άνασκευάσωοι τάς τοιαύτας ανταποκρίσεις άκο
λουθοΰντες τήν συνήθη πρακτικήν διαβιβάσεως διά τών αυτών οδών ή τής 
δημοσιεύσεως. 

Τά Συμβαλλόμενα Κράτη συμφωνούν δτι εις περιπτώσεις καθ' άς Συμ
βαλλόμενόν τ ι Κράτος ισχυρίζεται δτι άνταπόκρισις Ικανή νά παροοβλάψη τάς 
σχέσεις αύτου μεθ" ετέρων Κρατών ή το έθ'νικόν του γόητρον ή τήν έθνικήν 
του άξιοπρέπειαν, διοίβιβασθίεΐσα εκ τίνος χώρας είς έτέραν ύπό ανταποκρι
τών ή υπηρεσιών πληροφοριών Συμβαλλομένου ή μή Συμβαλλομένου Κράτους 
κοΛ δημοσιευθείσα ή μεταδοθεΐσα έν τή αλλοδαπή εΐναι ψευδής ή διεστρεβλω
μένη, τό Κράτος τοΟτο δύναται νά ύπο'βάλη τήν έκδοχήν του έπί τών γεγονό
των (έν τοις εφεξής καλουμένην «ανακοινωθέν») προς τά Συμβαλλόμενα 
Κράτη έπί τοΰ εδάφους τών οποίων έδημοσιεύθή ή διεδόθή ή τοιαύτη άνταπό
κρισις. Άντίγραφον τοΰ ανακοινωθέντος θέλει άποσταλή συγχρόνως και 
προς τον ενδιαφερόμενο ν άνταποκριτήν ή τήν ένδιαφερομένην υπηρεσίαν πλη

' ροφοριών ί!να δυνηθή νά άνοοσκευάση τήν είρημένην άνταπόκρισιν. 
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2. Το ανακοινωθέν δύναται νά έκδοθ'ή μόνον καθ' όσον άφορα εις αντα
ποκρίσεις, δεν 'δύναται δε να περιέχη σχόλια ή εκφράσεις απόψεων. Δέ'ον όπως 
μή είναι μακρότερον του απολύτως αναγκαίου προς άνασκευήν της κατά τον 
ίσχυρισμόν αύτοϋ' ανακρίβειας η παραποιήσεως γεγονότων, προς τούτοις δέ 
συνοδεύηται υπό του κειμένου καταλεκτικώς της ανταποκρίσεως, ως αυτή 
έδημοσιεύθή η διεδόθή και ύπό στοιχείων άποδεικνυόντων οτι ή άνταπό'κρισις 
διεβιβάσθή εκ της αλλοδαπής ύπό ανταποκριτού ή υπηρεσίας πληροφοριών. 

ΑΡΘΡΟΝ III 
1. "Ανευ περιττής χρονοτριβής, εν πάση δέ περιπτώσει ουχί βραδύτερον 

των πέντε πλήρων ήμερων άπό τής λήψεως του ανακοινωθέντος τοΰ διαβιβα
σθέντος αύτω συμφώνως ταΐς διατάξεσι τοΰ άρθρου II, το Συμβαλλόμενον 
Κράτος οφείλει δπως ανεξαρτήτως τών απόψεων του επί των είρημένων γεγο
νότων— 

(α) παραχώρηση το ανακοινωθέν προς τους άνταποικριτάς και τάς υπη
ρεσίας πληροφοριών τάς λειτουργούσας έπί του εδάφους αύτοΰ, 
διά τών οδών τών συνήθως χρησιμοποιουμένων δι' ειδήσεις άφορώ
σας εις διεθνείς υποθέσεις προοριζομένας προς δημοσίευσιν' και 

(β) διαβίβαση το ανακοινωθέν ε'ίς τά κεντρικά γραφεία τής υπηρεσίας 
πληροφοριών, εις ην ανήκει ό ανταποκριτής έξι οδ προήλθεν ή είρη
ιμένη άνταπόκρισις εφ' δσον τά τοιαύτα γραφεία εύρίσ'κονται έπί 
τοΰ εδάφους αύτου. 

2, Έ ν ή περιπτώσει τό εν λόγω Συμβαλλόμενον Κράτος δέν ήθελεν εκ
πληρώσει τάς δυνάμει τοΰ παρόντος άρθρου υποχρεώσεις του καθ' δσον άφορα 
ε'ις ανακοινωθέν ετέρου Συμβαλλομένου Κράτους, τό τελευταΐον δύναται νά 
παράσχη, βάσει τής αρχής τής άμοιβαιό'τητος, άνάλογον μεταχείρισιν εις ανα
κοινωθέν, δπερ ήθελε μετέπειτα διαβι'βασθή αύτω ύπό του ούτω παραβιάσαντος 
τάς υποχρεώσεις αυτού' Κράτους. 

ΑΡΘΡΟΝ IV 
1. Έάν οιονδήποτε τών Συμβαλλομένων Κρατών, εις δ διεβιβάσθή ανα

κοινωθέν συμψώνως τω άρθρω II, παράλειψη νά ,έκπληρώοη εντός τής καθω
ρισμένης προθεσμίας τάς υποχρεώσεις τάς καθοριζόμενος εν άρθρω I I I , τό 
ενασκούν τό δικαίωμα τής ανασκευής Συμβαλλόμενον Κράτος δύναται νά ύπο
βάλη τό είρημένον ανακοινωθέν .ομού1 μετά του κειμένου καταλεκτι'κώς τής 
ανταποκρίσεως, ως αύτη έδημοσιεύθή ή διεδόθή, προς τον Γενικόν Γραμματέα 
τών Ηνωμένων 'Εθνών, γνωστοποιοΰν συγχρόνως τό τοιούτο διάβημα του 
και προς τό καθ' οδ ή καταγγελία Κράτος. Τό καθ1' οδ ή καταγγελία Κράτος 
δύναται, εντός προθεσμίας πέντε πλήρων ήμερων άπό τής λήψεως τής τοιαύτης 
γνωστοποιήσεως, νά ύποβάλη τάς απόψεις του προς τόν Γενι/κόν Γραμματέα, 
αΐτινες δμως θέλουν περιορισθή μόνον έπί τοΐς άφορώσι τον Ίσχυρισμόν δτι 
τούτο δέν έξέπλήρωσε τάς δυνάμει του άρθρου 111 αναληφθείσας ύπ1' αύτου 
υποχρεώσεις. 

2. Ό Γενικός Γραμματεύς οφείλει δπως, έν πάση περιπτώσει, εντός bi'KCC 
πλήρων ήμερων άπό τής λήψεως του ανακοινωθέντος, προσδώση την προσή
κουσαν δημοσιότητα διά τών εις τήν διάθεσιν αύτου1 πληροφοριακών δδών τόσον 
εις τό ανακοινωθέν δσον και εις τήν άνταπόκρισιν και τάς τυχόν υποβλη
θείσας εις αυτόν 'απόψεις του καθ1' οδ ή καταγγελία Κράτους. 

ΑΡΘΡΟΝ V 
Πάσα διαφορά, ήτις ήθελεν άναφυή μεταξύ δύο ή πλειόνων Συμβαλλο

μένων Κοατών κάθ' δσον άφορα εις τήν. έρμηνείαν ή τήν έφαρμογήν τής πα
ρούσης Συμβάσεως, έφ' δσον δέν κ σπαστή δυνατόν νά έπιλυθή δι' άπ' ευθείας 
διαπραγματεύσεων, παραπέμπεται ε'ις τό Διεθνές Δίκαστήριον προς έπίλυσιν, 
έκτος εάν τά Συμβαλλόμενα Κράτη ελθωσιν εις συμφωνίαν περί ετέρου τρόπου 
διακανονισμού της τοιαύτης διαφοράς. 
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ΑΡΘΡΟΝ VI 
1. Ή παρούσα Σύμβασις θέλει παραμείνει ανοικτή προς ύπογραφήν ύφ' 

απάντων τών Κρατών Μελών τών Ηνωμένων Εθνών, ύπό παντός Κράτους 
προσκλη'6'έντος εϊς την Διάσκεψιν τών Ηνωμένων Εθνών έπι της Ελευθερίας 
της Ενημερώσεως της συνελθούσης εν Γενεύη τω 1948, και ύπό παντός έτερου 
Κράτους, δπερ ή Γενική Συνέλευσις ήθελε δι' αποφάσεως της κρίνει κατάλ
ληλον. 

2. Ή παρούσα Σύμβασις θέλει έπικυρωθή 6πό τών υπογραφόντων ταύτην 
Κρατών, κατά τήν <κρατοΰσαν έν αύτοΐς συνταγματικήν διαδικασίαν. Τα όργα
να επικυρώσεως θέλουν κατατίθεσθάι παρά τω Γενικώ Γραμματεΐ τών Ηνω
μένων Εθνών. 

ΑΡΘΡΟΝ VII 
1. Ή παρούσα Σύμβασις θέλει παραμείνει άνουκτή προς προσχώρησιν ύπό 

τών έν άρθρω VI (1) μνημονευομένων Κρατών. 
2. Ή προσχώρησις θέλει ένεργηθή δια της καταθέσεως του οργάνου προσ

χωρήσεως παρά τω Γενικώ Γραμματεΐ τών 'Ηνωμένων Εθνών. 
ΑΡΘΡΟΝ VIΙ Γ 

Ευθύς ώς εξ τών €ν άρθρω VI (1) μνημονευομένων Κρατών καταθέσωσι 
τα οικεία όργανα επικυρώσεως ή προσχωρήσεως, ή παρούσα Σύμβασις θέλει 
τεθη έν ίσχύϊ, καθ' δσον άφορα εις τά τοιαύτα Κράτη, τη τριακοστή ήμερα 
από τής καταθέσεως του έ'κτου οργάνου έπι'κυρώσεως ή προσχωρήσεως. Καθ' 
δσον άφορα ε'ις εν έ'καστον Κράτος, δπερ έπικυροΐ ή προσχωρεί αύτη μετά τήν 
τοιαύτην ήμερομηνίαν, ή παρούσα Σύμ'βασις θέλει τεθή έν ίσχύϊ τή τριακοστή 
ήμερα άπό τής 'καταθέσεως του οικείου οργάνου επικυρώσεως ή προσχω
ρήσεως. 

ΑΡΘΡΟΝ IX 
Αϊ διατάξεις τής παρούσης Συμβάσεως θά έκτείνωνται ή θά τυγχάνωσι 

κατ' ϊσον λόγον εφαρμογής τόσον έπι του μητροπολιτικού εδάφους τοΰ Κρά
τους δσον :και <έφ' απάντων τών μή αυτοδιοικουμένων, ύπό κηδεμονίαν ή αποι
κιακών εδαφών, τών διοικούμενων ή κυβερνωμένων ύπό του τοιούτου Κράτους. 

ΑΡΘΡΟΝ Χ 
ιΠάν Συμ'βαλλόμενον Κράτος δύναται νά καταγγείλη τήν παρουσαν Σύμ

βασιν διά κοινοποιήσεως απευθυνόμενης τω Γενι'κώ Γραμματεΐ τών Ηνωμένων 
Εθνών. Ή καταγγελία θέλει κάταστή ενεργός μετά πάροδον εξ μηνών, άπό 
τής ημερομηνίας καθ' ην ελήφθη ύπό τού Γενικού Γραμματέως ή έπι τούτω 
κοινοποίησις. 

ΑΡΘΡΟΝ XI 
Ή παρούσα Σύμ'βασις θέλει παύσει ισχύουσα άπό τής ημερομηνίας καθ* 

ην καθίσταται ενεργός ή καταγγελία, δι' ής έλαττουται ό αριθμός τών ενα
πομεινάντων συμβαλλομένων μερών εις κάτω τών εξ. 

ΑΡΘΡΟΝ XII 
1. Αίτησις περί αναθεωρήσεως της παρούσης Συμβάσεως δύναται έν παντί 

χρόνω νά ύποβληθή 6φ' οιουδήποτε τών Συμβαλλομένων Κρατών διά κοινο
ποιήσεως απευθυνόμενης τω Γενι'κώ Γραμματεΐ τών Ηνωμένων 'Εθνών. 

2. Ή Γενί'κή Συνέλευσις θέλει αποφασίσει επί τών τυχόν ληφθήσομένων 
μέτρων καθ" δσον άφορα εις τήν τοιαύτην αΐτησιν. 

ΑΡΘΡΟΝ XIII 
Ό Γενικός Γραμματεύς τών 'Ηνωμένων 'Εθνών θέλει κοινοποιήσει προς 

άπαντα τά έν άρθρω VI (1) μνημονευόμενα Κράτη, τά κάτωθι : 
(α) Τάς ύπογραφάς, επικυρώσεις και προσχωρήσεις τάς λαμΦανομένας 

συμφώνως τοις άρθροις VI και VII . 
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(β) Την ήμεροίμηνίαν καθ' ην ή παρούσα Σύμβασις Θέλει τεθή εν Ισχύϊ 
συμφώνως τω άρθρφ V I I I . 

(γ) Τάς καταγγελίας, τάς λαμβανομένας σύμφωνος τω άρθρω Χ. 
(δ) Την κατάργησιν ισχύος συμφώνως τω άρθρω X I . 
(ε) Τάς κοινοποιήσεις τάς λαμβανομένας σύμφωνος τω άρθρω X I I . 

ΑΡΘΡΟΝ XIV 
1. Ή παρούσα Σάμβασις, της οποίας τά εις την Κινεζικήν, Άγγλ ι κήν , 

Γαλλική ν, Ρωσσικήν και Ισπανική ν γλώσσαν κείμενα είναι εξ ίσου αυθεντικά, 
θέλει κατατεθή παρά τοις άρχείοις των 'Ηνωμένων Εθνών. 

2. Ό Γενικός Γραμματεύς τών Ηνωμένων Εθνών θέλει αποστείλει κεκυ
ρωιμένον άντίγραφον αυτής προς εκαστον τών εν άρθρω V I (1) μνημονευο
μένων Κρατών. 

3. Ή παρούσα Σύμβασις θέλει καταχωρισθή παρά τη Γραμματεία τών 
Ηνωμένων Εθνών κατά τήν ήμερομηνίαν ενάρξεως της ισχύος αυτής. 

Ε Ι Σ Π Ι Σ Τ Ι Ν ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογεγραμμένοι, δεόντως προς τούτο 
εξουσιοδοτημένοι ύπό τών αντιστοίχων Κυβερνήσεων των, υπέγραψαν την πα
ρουσαν Σύμβασιν, ήτις ήνοίχθη προς ύπογραφήν εν Νέα Υόρκη, τη τριακοστή 
πρώτη ημέρα τού ,μηνός Μαρτίου, έν ετει χίλ ια έννεακόσια πεντήκοντα τρία. 


