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Ό Περί του Προσθέτου Πρωτοκόλλου προς το Πρωτόκολλον της Ευρω
παϊκής Συμφωνίας δια την Προστασίαν τών Εκπομπών Τηλεοράσεως (Κυρω
τικός) Νόμος τοΰ 1974 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως είς την έπίσημον εφημε
ρίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 τοΰ Συντάγματος. 

'Αριθμός 11 του 1974 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ ΠΡΟΣ ΤΟ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΔΙΑ 
ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΣ. 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Όταχρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί τοΰ Προσθέτου Πρω- Συνοπτικός 
τοκόλλου προς το Πρωτόκολλον της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας δια τίτλος. 
την Προστασίαν τών Εκπομπών Τηλεοράσεως (Κυρωτικός) Νόμος 
του 1974. 

Χ Έ ν τω παρόντι Νόμω, εκτός έάν εκ του κειμένου προκύπτη δια Ερμηνεία. 
φόρος έννοια— 

«Πρωτόκολλον» σημαίνει το Πρόσθετον Πρωτόκολλον τιρός το 
Πρωτόκολλον της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας δια την "Προστασίαν 
τών Εκπομπών Τηλεοράσεως, τοΰ οποίου τό κείμενον έν τω άγ
γλικώ πρωτοτυπώ εκτίθεται εις τό Μέρος Ι του Πίνακας και έν 
μεταφράσει εις την έλληνικήν είς τό Μέρος 11 του Πίνακος : Πίναξ. 

Νοείται δτι έν περιπτώσει αντιθέσεως μεταξύ τών δύο κειμένων 
υπερισχύει τό είς τό Μέρος Ι του Πίνακος έκτιθέμενσν κείμενον. 

3. Τό Πρωτόκολλον τοΰ οποίου ή ύπό της Κυπριακής Δημοκρα κύρωσις 
τίας αποδοχή απεφασίσθη δια της ύπ' άρ. 15LB63 και από ήμερο μη Πρωτοκόλλου. 
νίας 22ας Νοεμβρίου 1973 'Αποφάσεως τοΰ 'Υπουργικού Συμβουλίου 
δια τοΰ παρόντος Νόμου κυροΰται. 

ΠΙΝΑΞ 
Μέρος Ι 

("Αρθρον 2) 
Additional Protocol 

to the 
Protocol to the European Agreement on the Protection 

of Television Broadcasts 
The member States of the Council of Europe, signatory hereto, 
Considering the desirability to extend the duration of the European Agreement 

on the Protection of Television Broadcasts and the Protocol to this Agreement for 
the benefit of States which are not yet Parties to the International Convention for 
the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organi
zations, signed in Rome on 26th October, 1961, 
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Have agreed as follows : 
Article 1 

Paragraph 2 of Article 3 of the Protocol to the Agreement is substituted by the 
following : 

" 2. Nevertheless, as from 1st January 1985, no State may remain or become 
a Party to this Agreement unless it is also a Party to the International Con
vention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broad
easting Organisations, signed in Rome on 26 October, 1961 ' \ 

Article 2 
1. The Governments signatory to the Agreement and the Protocol thereto may 

become Parties to this additional Protocol in accordance with the procedure laid 
down in Article 7 of the Agreement. 

2. The Governments having acceded to the Agreement and to the Protocol may 
become Parties to this additional Protocol by the deposit of an. instrument of 
accession with the SecretaryGeneral of the Council of Europe; 

Article 3 
1. This additional Protocol shall enter into force one month: after the date on 

which all the Parties to the Agreement and the Protocol have signed this additional 
Protocol without reservation in respect of ratm^cation, or have deposited their instru
ment of ratification or accession in conformity with the provisions of Article 2. 

2. After the date of entry into force of this additional Protocol, no State may 
become a Party to the Agreement and the Protocol without becoming also a Party 
to this additional Protocol. 

Article 4

The SecretaryGeneral of the Council of Europe shall notify member States 
of the Council,, other Contracting Parties and the DirectorGeneral of the World 
intellectual Property Organization of any signature of this additional Protocol, 
together with any reservations as to ratification, and of the deposit of any instru
ment of ratification of the additional Protocol or of accession to it, and of the date 
referred to in paragraph I of Article 3 of this additional Protocol. 

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed 
this additional Protocol. 

Done at Strasbourg, this 22nd Day of October 1973 in English and French» 
both texts being equally authoritative, in a single copy which shall remain deposited 
in the archives of the Council of Europe, The SecretaryGeneral of the Council 
of Europe shall transmit certified copies to each of the signatory and acceding 
States. 

Μέρος H 
Πρόσθετον Πρωτόκολλον 

προς το 
Πρωτόκολλον της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας δια την Προστασίαν 

τών Εκπομπών Τηλεοράσεως 
Τά Κράτη Μέλη τοΰ Συμβουλίου της Ευρώπης, τά υπογράφοντα το παρόν 

Πρόσθετον Πρωτόκολλον, 
Λαβόντα υπ' όψιν το έπιθυμητόν της παρατάσεως της διαρκείας της Ευρω

παϊκής Συμφωνίας δια τήν Προστασίαν τών 'Εκπομπών Τηλεοράσεως ώς και 
τοΟ Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας ταύτης προς όφελος τών Κρατών ατινά δεν 
κατέστησαν εισέτι. Συμβαλλόμενα Μέρη εις την Διεθνή Σύμβασιν δια την Προ
στασίαν τών Καλλιτεχνών, Ερμηνευτών ή Εκτελεστών, τών Παραγωγών Φωνο
γραμμάτων και τών 'Οργανισμών Ραδιοφωνίας, την ύπσγραφεΐσαν έν Ρώμη 
την 26ην 'Οκτωβρίου 1961, 
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Συνεφώνησαν επί των ακολούθων : 
"Αρθρον 1 

Ή -παράγραφος 2 τοΰ "Αρθρου 3 τοϋ Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας αντι
καθίσταται δια της ακολούθου : 

«2. Ούχ ήττον, μετά την Ιην Ιανουαρίου 1985, ουδέν Κράτος θα δύναται 
νά παραμείνη ή να καταστή Μέλος της παρούσης Συμφωνίας άν δέντυγχάνη 
επίσης Μέλος της Διεθνούς Συμβάσεως δια την Προστασίαν των Καλλιτε
χνών, 'Ερμηνευτών ή Εκτελεστών, τών Παραγωγών Φωνογραμμάτων και των 
'Οργανισμών Ραδιοφωνίας, της υπογραφείσης εν Ρώμη την 26ην 'Οκτωβρίου 
Τ961». 

"Αρθρον 2 
1. Αϊ ύπογράψασαι την Συμφωνίαν καΐ το Πρωτόκολλον αυτής Κυβερνή

σεις δύνανται νά καταστούν Μέρη τοΰ παρόντος προσθέτου Πρωτοκόλλου συμ
φώνως προς την έν "Αρθρω 7 της Συμφωνίας έκτιθεμένην διαδικασίαν. 

2. Αϊ προσχωρήσασαι εις την Συμφωνίαν και το Πρωτόκολλον Κυβερνή
σεις δύνανται νά καταστούν Μέρη τοΰ παρόντος Προσθέτου Πρωτοκόλλου δια 
της καταθέσεως έγγραφου προσχωρήσεως παρά τω Γενικώ Γραμματεΐ του 
Συμβουλίου της Ευρώπης. 

"Αρθρον 3 
1. Το παρόν πρόσθετον Πρωτόκολλον θά τεθή έν ίσχύϊ ενα μήνα μετά τήν 

ήμερομηνίαν καθ? ην άπαντα τά Μέρη της Συμφωνίας και του Πρωτοκόλλου 
θά έχουν υπογράψει το παρόν πρόσθετον Πρωτόκολλον άνευ επιφυλάξεως επι
κυρώσεως, ή θά έχουν καταθέσει το έγγραφον επικυρώσεως ή προσχωρήσεως 
αυτών συμφώνως προς τάς διατάξεις του "Αρθρου 2. 

2. Μετά τήν ήμερομηνίαν ενάρξεως ισχύος του παρόντος προσθέτου Πρω
τοκόλλου, ουδέν Κράτος δύναται νά καταστη Μέρος της Συμφωνίας και τοϋ 
Πρωτοκόλλου άν δεν καταστή επίσης Μέρος του παρόντος προσθέτου Πρωτο
κόλλου. 

"Αρθρο1.· 4 
Ό Γενικός Γραμματεύς τοΰ Συμβουλίου της Ευρώπης Φά γνωστοποιη ττρός 

τά Κράτη—Μέλη τοΰ Συμβουλίου, προς τά άλλα Συμβαλλόμενα Μέρη, καθώς 
και προς τον Γενικόν Διευθυντή ν της Παγκοσμίου 'Οργανώσεως Πνευματικής 
'Ιδιοκτησίας, πασαν ύπογραφήν τοΰ παρόντος Προσθέτου Πρωτοκόλλου, δμοΰ 
μετά των τυχόν επιφυλάξεων επικυρώσεως, καθώς και τήν κστάθεσιν παντός 
εγγράφου επικυρώσεως τοΰ προσθέτου Πρωτοκόλλου ή της προσχωρήσεως είς 
αυτό, καθώς και τήν έν παραγράφω 1 τοΰ "Αρθρου 3 του παρόντος προσθέτου 
Πρωτοκόλλου άναφερομένην ήμερομηνίαν. 

Εις τάστιν τών ανωτέρω οί υπογεγραμμένοι, δεόντως τιρός τοΰτο εξουσιο
δοτημένοι, υπέγραψαν το παρόν πρόσθετον Πρωτόκολλον. 

Έγένετο έν Στρασβούργο), τήν 22αν 'Οκτωβρίου 1973 άγγλιστί και γαλ
λιστί, αμφοτέρων τών κειμένων τούτων όντων εξ ίσου αυθεντικών, εις άπλουν 
άντίτυπον το όποιον θά παραμείνη κατατεθειμένον ε'ις τά άρχεΐα τοΰ Σ υμβου
λίου της Ευρώπης. Ό Γενικός Γραμματεύς τοΰ Συμβουλίου της Ευρώπης θά 
άποστείλη κεκυρωμένα αντίγραφα τούτου προς εκαστον τών ύπογραψάντων χαι 
προσχωρησάντων Κρατών. 


