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Ά ρ . 1563, 2.11.79 

Ό περί της Συμβάσεως περί της Αναγνωρίσεως και Εκτελέσεως 'Αλλο
δαπών Διαιτητικών 'Αποφάσεων (Κυρωτικός) Νόμος τοϋ 1979 εκδίδεται 
διά δημοσιεύσεως ε ις τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρα
τ ίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. 

'Αριθμός 84 του 1979 

ΝΟΜΟΣ (ΚΥΡΩΝ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣ1Ν 
ΠΕΡΙ Τ Η Σ Α Ν Α Γ Ν Ω Ρ Ι Σ Ε Ω Σ ΚΑΙ Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Ε Ω Σ 

ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ Δ Ι Α Ι Τ Η Τ Ι Κ Ω Ν ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς. ό περί της Συμβάσεως Συνοπτικός 
περί της 'Αναγνωρίσεως και Εκτελέσεως 'Αλλοδαπών Διαιτητικών τίτλος. 
Αποφάσεων (Κυρωτικός) Νόμος τοΟ 1979. 

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

«Σύμβασις» σημαίνει τήν Σύμβασιν περί της 'Αναγνωρίσεως 
κα ι 'Εκτελέσεως 'Αλλοδαπών Διαιτητικών Αποφάσεων τήν γε
νσμένην 4ν Νέα Υόρκη τήν ΙΟην ' Ιουνίου, 1958, της οποίας τό κεί
μενον έν τω 'Αγγλ ικώ πρωτοτυπώ εκτίθεται εις τό Μέρος Ι και 
έν μεταφράσει εις τήν Έλληνικήν εις τό Μέρος I I του Πίνακος : πίναξ. 

Νοείται δτι έν περιπτώσει αντιθέσεως μεταξύ των δύο κειμένων 
υπερισχύει τό είς τό Μέρος Ι τοΟ. Πίνακος έκτιθέμενον κείμενόν. 

3. Ή Σύμβασις δ ιά τοΟ παρόντος Νόμου κυροΟται. κύρωση 
Συμβάχκως. 
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ΛΙΙΓΗΛΞ 
("ΛρΟρον 2) 
Μ Ε Ρ Ο Σ Ι 

CONVENTION ON THE RECOGNITION AND ENFORCEMENT 
OF FOREIGN ARBITRAL AWARDS 

Done at Now York, 10 .June 1958 

United Nations. Treaty Series, vol. :W0 p. 3X No. 4739 (1959) 
Article I 

1Γ This Convention shall apply to the recognition and enforcement of 
arbitral awards made in the territory of a State other than the State 
where the recognition and enforcement of such awards are sought, and 
arising out of differences between persons, whether physical or legal. It 
shall also apply to arbitral awards not considered as domestic awards in 
the State where their recognition and enforcement are sought. 

2. The term "arbitral awards" shall include not. only awards made 
by arbitrators appointed for each case but also those made by permanent 
arbitral bodies to which the parties have submitted. 

3. When signing, ratifying or acceding to this Convention, or notifying 
extension under article X hereof, any State may on the basis of recipro
city declare that it will apply the Convention to the recognition and 
enforcement of awards made only in the territory of another Contracting 
State. It may also declare that ii will apply the Convention only to 
differences arising out. of legal relationships, whether contractual or not, 
which are considered as commercial under the national law of the State 
making such declaration. 

Article ΙΓ 
1. Each Contracting State shall recognize an agreement in writing under 

which the parties undertake to submit to arbitration all or any differences 
which have arisen or which may arise between them in respect of a 
defined legal relationship, whether contractual or not, concerning a sub
ject matter capable of settlement by arbitration. 

2. The term " agreement in writing" shall include an arbitral clause 
in a contract or an arbitration agreement, signed by the parties or 
contained in an exchange of letters or telegrams. 

3. The court, of a Contracting State, when seized of an action in a 
matter in respect of which the .parties have made an agreement within the 
meaning of this article, at the request of one of the parties, refer the 
parties to arbitration, unless it finds that the said agreement is null and 
void, inoperative or incapable of being performed. 

Article III 
Each Contracting State shall recognize arbitral awards as binding and 

enforce them in accordance with the rules of procedure of the territory 
where the award is relied upon, under the conditions laid down in the 
following articles. There shall not be imposed substantially more onerous 
conditions or higher fees or charges on the recognition or enforcement 
of arbitral; awards to which this Convention applies than are imposed 
on the recognition or enforcement of domestic arbitral awards. 

Article IV 
1. To obtain the recognition and enforcement mentioned in the preced

ing article, the party applying for recognition and enforcement shall, at 
the time of the application, supply: 
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(a) The duly authenticated original award or a duly certified copy 
thereof; 

(b) The oiiginal agreement referred to in article II or a duly certi
fied copy thereof. 

2. If the said award or agreement is not made in an official language 
of the country in which the award is relied upon, the party applying for 
recognition and enforcement of the award shall produce a translation 
of these documents into such language. The translation shall be certified 
by an official or sworn translator or by a diplomatic or consular agent. 

Article V 
1. Recognition and enforcement of the award may be refused, at the 

request of the party against whom it is invoked, only if that party 
furnishes to the competent authority where the recognition and enforce
ment is sought, proof that: 

(a) The parties to the agreement referred to in article II were, under 
the law applicable to them, under some incapacity, or the said 
agreement is not valid under the law 1o which the parties have 
subjected it or, failing any indication thereon, under the law of 
the country where the award was made ; or 

(b) the party against whom the award is invoked was not given 
proper notice of the appointment of the arbitrator or of the 
arbitration proceedings or was otherwise unable to present his 
case; or 

(c) the award deals with a difference not contemplated by or not 
falling within the terms of the submission to arbitration, or it 
contains decisions on matters beyond the scope of the submission 
to arbitration, provided that, if the decisions on matters sub
mitted to arbitration can be separated from those not so sub
mitted, that part of the award which contains decisions on matters 
submitted to arbitration may be recognized and enforced; or 

(d) the composition of the arbitral authority or the arbitral proce
dure was not in accordance with the agreement of the parties 
or, failing such ai»reement, was not in accordance with the law 
of the country where the arbitration took place ; or 

(e) the award has not yet become binding on the parties, or has 
been set aside or suspended by a competent authority of the 
country in which^or under the law of which, that award was made. 

2. Recognition and enforcement of an arbitral award may also be re
fused if the competent authority' in the country where recognition and 
enforcement is sought finds that : 

(a) The subiect matter of the difference is not capable of settlement 
by arbitration under the law of that country; or 

(b) the recognition or enforcement of the award would be contrary 
to the public policy of that country. 

Article VI 
If an application for the selling aside or suspension of the award has 

been made to a competent authority referred to in article V (1) (e), the 
authority before which the award is sought to be relied upon may if it 
considers it proper, adiourn the decision of the party claiming enforce
ment of the award, order the other party to give suitable security. 

Article VII 
1. The provisions of the present Convention shall not affect the validity 

of multilateral or bilateral agreements concerning the recognition and 
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i'riforcemonl of arbitral awards enlerned into by the Contracting States 
nor deprive any interested parly of any right he may have to avail him
self of an arbitral award in the manner and to the extent allowed by the 
law or the treaties of the country where such award is sought to be relied 
(ipon. 

2. The Geneva Protocol on Arbitration Clauses of 1923 and the Geneva 
Convention on the Execution of Foreign Arbitral Awards of 1927 shall 
cease to have effect between Contracting States on their becoming bound 
imd to the extent that they become bound, by this Convention. 

Article VIIF 
1. This Convention shall be open until Ml December, 1958 for signature 

on behalf of any Member of the United Nations and also on behalf of 
any other State which is or hereafter becomes a member of any specialized 
iigency of the United Nations, or which is or hereafter becomes a party 
to the Statute of the International Court of Justice, or any other State 
lo which an invitation has been addressed by the General Assembly of 
I he United Nations. 

2. This Convention shall be ratified and the instrument of ratification 
shall be deposited with the SecretaryGeneral of the United Nations. 

Article IX 
1. This Convention shall be open for accession to all States referred 

!o in article VIIT. 
2. Accession shall be effected by the deposit of an instrument of 

accession with the SecretaryGeneral of the United Nations. 
Article X 

1. Any Slate may, at the time of signature, ratification or accession, 
declare that this Convention shall extend to all or any of the territories 
for the international relations of which it is responsible. Such a decla
ration shall take effect when the Convention enters into force for the 
State concerned. 

2. At any time thereafter any such extension shall be made by noti
fication addressed to the SecretaryGeneral of the United Nations and 
shall take effect as from the ninetieth day after the day of receipt by the 
SecretaryGeneral of the United Nations of this notification, or as from 
the date of entry into force of the Convention for the State concerned, 
whichever is the later. 

Π. With respect to those territories to which this Convention is not 
extended at the time of signature, ratification or accession, each State 
concerned shall consider the possibility of taking the necessary steps in 
order to extend the application of this Convention to such territories, 
subject, where necessary for constitutional reasons, to the consent of the 
Governments of such territories. 

Article XI 
In the case of a federal or nonunitary State, the following provisions 

shall apply: ..'-''. 
(a) With respect to those articles of this Convention that come within 

the legislative jurisdiction of the federal authority, the obliga
tions of the federal Government shall to this extent be the same 
as those of Contracting States which are not federal $totes; 

(b) with respect to those articles of this Convention that come with
in the legislative jurisdiction of constituent states or provinces 
which are hot, under the cohstitutiohai system of the federation, 
bound to lake legislative action: the federal GovernmentshaH 
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bring such articles with a favourable recommendation to the 
notice of the appropriate authorities of constituent states or 
provinces at the earliest possible moment; 

(c) a federal State Party to this Convention shall, at the request of 
any other Contracting State transmitted through the Secretary
General of the United Nations, supply a statement of the law 
and practice of the federation and its constituent units in regard 
to any particular provision of this Convention, showing the 
extent to which effect has been given to that provision by 
legislative or other action. 

Article XII 
1. This Convention shall come into force on the ninetieth day following 

the date of deposit of the third instrument of ratification or accession. 
2. For each State ratifying or acceding to this Convention after the 

deposit of the third instrument of ratification or accession, this Conven
tion shall enter into force on the ninetieth day after deposit by such 
State of its instrument or ratification of accession. 

Article ΧΙΠ 
1. Any Contracting State may denounce this Convention by a written 

notification to the SecretaryGeneral of the United Nations. Denunciation 
shall take effect one year after the date of receipt of the notifieallion by 
the SecretaryGeneral, 

2. Any State which has made a declaration or notification under article 
X may, at any time thereafter, by notification to the SecretaryGeneral of 
the United Nations, declare that this Convention shall cease to extend 
to the territory concerned one year after the date of the receipt of the 
notification by the SecretaryGeneral. 

3. This Convention shall continue to be applicable to arbitral awards 
in respect of which recognition or enforcement proceedings have been 
instituted before the denunciation takes effect. 

Article XIV 
A Contracting State shall not be entitled to avail itself of the present 

Convention against other Contracting States except to the extent that it is 
itself bound to apply the Convention. 

Article XV 
The SecretaryGeneral of the United Nations shall notify the States 

contemplated in article VIII of the following: 
(a) Signatures and ratifications in accordance with article VIII; 
(b) accessions in accordance with article IX; 
(c) declarations and notifications under articles I, X and XI; 
(d) the date upon which this Convention enters into force in accor

dance with article ΧΠ; 
(e) denunciations and notifications in accordance with article ΧΠΙ. 

Article XVI 

1. This 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 Secretary^General of the United Nations shall transmit a certi
fied copy of this Convention to the States contemplated in article VIII. 
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ΜΕΡΟΣ I I 
Σ Υ Μ Μ Α Σ Ι Σ ΓΗ·Ρ( Ι Ι Ι Σ Α Ν Α Γ Ν Ω Ρ Ι Σ Ε Ω Σ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ 

ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ Δ Ι Α Ι Τ Η Τ Ι Κ Ω Ν ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

'F.yt'vfTo f'v Νέα 'Υόρκη την ΙΟην ' Ιουνίου, 1958 

"Αρθρον Ι 
Ι. Ή παρούσα Σύμβασις εφαρμόζεται έπί της αναγνωρίσεως και εκτελέ

σεως διαιτητικών αποφάσεων εκδιδομένων f'v τη εδαφική* επικράτεια Κράτους 
τινός έτερου ή τοϋ Κράτους ένθα επιζητείται ή άναγνώρισις καί έκτέλεσις 
τοιούτων αποφάσεων και προκαλουμένων έκ διαφορών μεταξύ προσώπων, 
φυσικών η νομικών. Αυτή εφαρμόζεται ωσαύτως και έπί διαιτητικών αποφά
σεων μη θεωρουμένων ώς ημεδαπών αποφάσεων έν τω Κράτει ένθα επιζη
τε ίται ή άναγνώρισις και έκτέλεσίς των. 

2. Ό ορός «διαιτητικοί αποφάσεις» περιλαμβάνει ουχί μόνον αποφάσεις 
έκδιδομένας υπό διαιτητών διοριζομένων οι" έκάστην συγκεκριμένην ύπόθεσιν, 
άλλ* ωσαύτως και τάς τκδιδομένας τοιαύτας υπό μονίμων διαιτητικών σωμά
των ύπό την κρίσιν των οποίων υπεβλήθησαν τά μέρη. 

3. Κατά την ύπογραφήν, έπικύρωσιν ή προσχώρησιν εις την παροΟσαν Σύμ
βασιν ή κατά την δυνάμει του άρθρου Χ γνωστοποίηση/ περί επεκτάσεως, παν 
Κράτος δύναται έπί τη βάσει της άμοιβαιότητος να δηλώση δτι θά έψαρμδζχ] 
την Σύμβασιν έπί της αναγνωρίσεως καί εκτελέσεως διαιτητικών αποφάσεων 
εκδιδομένων μόνον έν τη εδαφική επικράτεια έτερου Συμβαλλομένου Κρά
τους. Δύναται ωσαύτως νά δηλώση δτι θά ι'φαρμόζη την Σύμβασιν μόνον έπί 
διαφορών προκυπτουσών έκ νομικών σχέσεων, συμβατικών ή μή, at όποΐαι 
θεωρούνται ώς έμπορικαι δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας του προβαίνοντος 
εις τήν δήλωσιν ταύτη ν Κράτους. 

"Αρθρον I I 
1. "Εκαστον Συμβαλλόμενον Κράτος θά άναγνωρίζη την γ,ραπτήν συμφω

νίαν δυνάμει της οποίας τά μέρη αναλαμβάνουν νά υποβάλουν εις διαιτησίαν 
άπάσας ή τινάς τών διαφορών αί όποΐαι προέκυψαν ή δυνατόν νά προκύψουν 
μεταξύ των έν σχέσει προς ώρισμένην νομικήν σχέσιν, συμβατικήν ή μή, άφο
ρώσαν εις θέμα ίκανόν νά διευθετηθώ διά διαιτησίας. 

2. "Ο δρος «γραπτή συμφωνία» περιλαμβάνει ρήτραν διαιτησίας έν τινι συμ
βολαίω ή συμφωνίαν περί διαιτησίας, φέρουσαν τήν ύπογραφήν τών μερών ή 
περιεχόμενη ν εις ανταλλαγή ν επιστολών ή τηλεγραφημάτων. 

3. Τό Δικαστήριον Συμβαλλομένου τινός Κράτους, οσάκις επιλαμβάνεται 
αγωγής έπί θέματος διά τό όποιον τά' μέρη έχουν συνάψει συμφωνίαν έν τη 
έννοια του παρόντος άρθρου, τη αίτήσει ενός τών μερών, παραπέμπει τά 
μέρη εις διαιτησίαν έκτος έάν διαπίστωση δτι ή είρημένη συμφωνία εΤναι άκυ
ρος, άνευ αποτελέσματος ή μή δυναμένη νά έκπληρωθη. 

"Αρθρον I I I 

. "Εκαστον Συμβαλλόμενον Κράτος θά άναγνωρίζη τάς διαιτητικάς αποφά
σεις ώς δεσμευτικός καί θά έκτελή αύτάς συμφώνως προς τους κανόνας δια
δικασίας της εδαφικής επικρατείας ένθα λαμβάνει χώραν ή έπίκλησις της 
αποφάσεως καί ύπό τους έν τοις άκολούθοις. άρθροις καθοριζόμενους όρους. 

Δέον δπως μή έπιβάλλωνται ουσιωδώς επαχθέστεροι δροι ή υψηλότερα 
τέλη ή δικαιώματα ώς προς τήν άναγνώρισιν ή έκτέλεσιν διαιτητικών απο
φάσεων έπί τών οποίων εφαρμόζεται ή παροΟσά Σύμβασις άπό εκείνα τά 
όποια επιβάλλονται ώς προς τήν άναγνώρισιν ή έκτέλεσιν ημεδαπών διαιτη
τικών αποφάσεων. 

"Αρθρον IV · 
1. Προς έπίτευζιν της έν τω προηγούμένω άρθρω αναφερομένης αναγνωρί

σεως καί εκτελέσεως, τό αΙτοΟν τήν άναγνώρισιν καί έκτέλεσιν μέρος,οφείλει, 
κατά τόν χρόνο ν της υποβολής της αΐτήσεως, νά προσκόμιση: 
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(α) το δεόντως κΓ.κυρωμένον πρωτότυπον της αποφάσεως ή δεόντως 
πιστοιτοιημένον άντίγραφον αυτής* 

(β) τό πρωτότυπον της έν άρθρω 11 αναφερομένης συμφωνίας ή δεόντως 
πιστοιτοιημένον άντίγραφον αυτής. 

2. Έάν ή είρημένη άπόφασις ή συμφωνία δεν συνετάχθη εις την έπίσημσν 
γλώσσαν της χώρας είς την οποίαν γίνεται έπίκλησις αύτης, τό αιτούν τήν 
άναγνώρισιν και έκτέλεσιν της αποφάσεως μέρος δέον να προσκόμιση μετοτ
φ,ρασιν των έγγραφων τούτων, εις τήν γλώσσαν ταύτην. Ή μετάφρασις δέον 
να πιστοποιήται ύπό επισήμου ή ορκωτού" μετσφραστοΟ ή ύπό διπλωματικού 
ή προξενικού αντιπροσώπου. 

"Αρθρον V 
1. Ή άναγνώρισις και έκτέλεσις της αποφάσεως δύναται να άπορριφθη, 

τη αΐτήσει του μέρους εναντίον του οποίου γίνεται έπίκλησις αυτής, μόνον έάν 
τό έν λόγω μέρος παράσχη είς τήν άρμοδίαν αρχήν, ενώπιον της οποίας επι
ζητείται ή άναγνώρισις και έκτέλεσις, άπόδειξιν δτι: 

(α) τά μέρη της έν άρθρω 11 αναφερομένης συμφωνίας διετέλουν, κατά 
τήν έφαρμοστέαν έπ* αυτών νομοθεσίαν, ύπό τίνα ανικανότητα, ή δτι 
ή είρημένη συμφωνία δέν εΐναι έγκυρος δυνάμει της νομοθεσίας είς 
τήν οποίαν τά μέρη, έχουν υποβάλει ταύτην ή, έν ελλείψει οιασδήποτε 
προς τούτο ενδείξεως, δυνάμει της νομοθεσίας της χώρας ένθα εξε
δόθη; ή άπόφασις· ή 

(β) τό μέρος εναντίον του όποιου γίνεται έπίκλησις της αποφάσεως δέν 
εΐχεν είδοποιηθή προσηκόντως περί του διορισμού του διαιτητού ή 
περί της διαιτητικής διαδικασίας ή άλλως πως δέν ήδυνήθη. νά παρου
σίαση τήν ύπόθεσιν αύτοΟ" ή 

(γ) ή διαιτητική άπόφασις πραγματεύεται διαφοράν μή πρσβλεπομένην 
ύπό των δρων, ή μή έμπίπτουσαν εντός των δρων της υποβολής είς 
διαιτησίαν, ή δτι αυτή περιέχει αποφάσεις έπι θεμάτων πέραν των 
ορίων της υποβολής εις διαιτησίαν* νοείται δτι, έάν αϊ αποφάσεις επί 
θεμάτων υποβληθέντων είς διαιτησίαν είναι δυνατόν νά αποχωρισθούν 
έκ των μή υποβληθέντων τοιούτων, τό μέρος της αποφάσεως τό όποιον 
περιέχει αποφάσεις επί θεμάτων υποβληθέντων εις διαιτησίαν δύνα
ται νά άναγνωρισθή καΐ έκτελεσθή' ή 

(δ) ή σύνθεσις της διαιτητικής αρχής ή ή διαιτητική διαδικασία δέν ήτο 
σύμφωνος προς τήν συμφωνίαν των μερών ή ελλείψει τοιαύτης συμ
φωνίας, δέν ήτο σύμφωνος προς τήν νομοθεσίαν της χώρας ένθα έλαβε 
χώραν ή διαιτησία" ή 

(ε) ή διαιτητική άπόφασις δέν κατέστη εισέτι δεσμευτική διά τά μέρη, 
ή δτι αυτή ήκυρώθη ή ανεστάλη ύπό τίνος αρμοδίας αρχής της χώρας 
εις τήν οποίαν, ή δυνάμει της νομοθεσίας της οποίας, εξεδόθη ή 
άπόφασις. 

2. Ή άναγνώρισις καΐ έκτέλεσις διαιτητικής τίνος αποφάσεως δύναται 
ωσαύτως νά άπορριφθη έάν ή αρμοδία αρχή τής χώρας ένθα επιζητείται ή 
άναγνώρισις καΐ έκτέλεσις διαπίστωση δτι— 

(α) τό άντικείμενον τής διαφοράς δέν δύναται νά διευθετηθή διά διαιτηί
σίας δυνάμει τής νομοθεσίας τής χώρας ταύτης* ή 

(β) ή άναγνώρισις ή έκτέλεσις τής αποφάσεως αντίκειται προς τήν δη
μοσίαν τάξιν τής χώρας ταύτης. 

"Αρθρον,νΊ 
*Εάν υπεβλήθη αΐτηοις ακυρώσεως ή αναστολής τής διαιτητικής αποφάσεως 

προς τήν έν άρθρω V (1) (ε) άναφερομένην άρμοδίαν αρχήν, ή αρχή ενώ
πιον τί^ς οποίας επιζητείται ή έπίκλησις της αποφάσεως ταύτης δύναται, έάν 
κρίνη τούτο σκόπιμον, νά άναβάλη τήν άπόφασιν αύτης επί τ̂ οΟ θέματος της 
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έκτιλέσεως τής διαιτητικής αποφάσεως και δύναται ωσαύτως, τή αιτήσει του 
αιτούντος την έκτί'λεσιι της διαιτητικής αποφάσεως μέρους, νά διάταξη το 
έτερον μέρος νά παμάσχη κατάλληλοι· άσψάλειαν. 

"Αρθρου V I I 

Γ. Αϊ διατάζεις της παρούσης Συμβάσεως ουδόλως επηρεάζουν τό κϋρος 
οιωνδήποτε ύπό των Συμβαλλομένων Κρατών συναπτομένων πολυμερών ή 
διμερών συμφωνιών περί αναγνωρίσεως και εκτελέσεως διαιτητικών αποφά
σεων, οϋτε στερούν οιονδήποτε ενδιαφέρομε ν ον μέρος οιουδήποτε τυχόν δικαιώ
ματος του δπως έπωφεληθη διαιτητικής τίνος άποφάσεο>ς κατά τρόπον καιείς 
εκτασιν έπιτρεπομένην ύπό της νομοθεσίας ή των συμβατικών δεσμεύσεων 
της χώρας ένθα επιζητείται ή έπίκλησις της τοιαύτης αποφάσεως. 

2. Τό περί Ρητρών Διαιτησίας Πρωτόκολλον τής Γενεύης τόΰ 1923 και ή 
περί 'Εκτελέσεως 'Αλλοδαπών Διαιτητικών 'Αποφάσεων Σύμβασις τής Γενεύης 
τυΰ 1927 παύουν νά έχουν ίσχύν μεταξύ Συμβαλλομένων Κρατών άπό της 
οτιγμής τής δεσμεύσεως των, και εις ήν εκτασιν ταύτα καθίστανται δεσμευ
μένα, διά της παρούσης Συμβάσεως. 

"Αρθρον V I I I 

1. Ή παρούσα Σύμβασις θά είναι ανοικτή μέχρι τής 31ης Δεκεμβρίου προς 
ύπογραφήν έκ μέρους οιουδήποτε Μέλους τών "Ηνωμένων Εθνών, καθώς και 
έκ μέρους παντός έτερου Κράτους τό .όποιον είναι ή μετά ταύτα καθίσταται 
μέλος οιασδήποτε ειδικευμένης οργανώσεως τών Ηνωμένων Εθνών, ή τό 
Οποιον είναι ή μετά ταύτα καθίσταται μέλος του Καταστατικού του Διεθνούς 
Δικαστηρίου τής Δικαιοσύνης, ή παντός έτερου Κράτους προς τό όποιον έ'χει 
άποσταλή πρόσκλησις. ύπό τού Γενικού Γραμματέως τών 'Ηνωμένων 'Εθνών/. 

2. Ή παρούσα Σύμβασις θέλει έπικυρωθή, τά δι": έγγραφα τής επικυρώ
σεως θέλουν κατατεθή παρά τώ Γενικώ Γραμματεϊ τών Ηνωμένων Εθνών. 

"Αρθρον IX 

1. Ή παρούσα Σύμβασις θά είναι ανοικτή διά προσχώρησιν ύπό πάντων 
τών έν άρθρω V I I I αναφερομένων κρατών. 

2. Ή προσχώρησις πραγματοποιείται διά καταθέσεως του έγγραφου προσ
χωρήσεως παρά τω Γενικώ Γραμματεΐ τών Ηνωμένων 'Εθνών. 

"Αρθρον Χ 

1. Πάν Κράτος δύναται, κατά τήν ύπογραφήν, έπικύρωσιν ή προσχώρησιν, 
νά δηλώση δτι ή παρούσα Σύμβασις θέλει »·πεκταθή εις άπάσας ή τ ινάς τών 
εδαφικών επικρατειών διά τάς διεθνείς σχέσεις τών οποίων φέρει την εύθύνην. 
Ή τοιαύτη δήλωσις λαμβάνει ίσχύν ταυτοχρόνως προς τήν εναρξιν ισχύος τής 
Συμβάσεως έναντι του ενδιαφερομένου Κράτους. 

2. Καθ* οιονδήποτε χρόνον μετά ταύτα, πάσα τοιαύτη έπέκτασις θέλει ενερ
γε ίτα ι διά γνωστοποιήσεως απευθυνόμενης προς τόν Γενικόν Γραμματέα τών 
Ηνωμένων Εθνών και θέλει λαμβάνει Ισχύν τήν δεκάτη ν έννάτην ήμέραν άπό 
τής ύπό του Γενικού Γραμματέως τών Ηνωμένων Εθνών λήψεως τής γνωστο
ποιήσεως ταύτης, ή κατά τήν ήμερομηνίαν ενάρξεως Ισχύος της Συμβάσεως 
έναντι τού ενδιαφερομένου Κράτους, οιαδήποτε τών ημερομηνιών τούτων' ήθέλεν 
είναι ή μεταγενέστερα. 

3. 'Εν σχέσει προς έκείνας τάς έδαφικάς επικρατείας επί τών οποίων ή πα
ρούσα Σύμβασις δεν επεκτείνεται κατά τήν ύπογραφήν, έπικύρωσιν ή προσ
χώρησιν, εκαστον ενδιαφερόμενοι Κράτος οφείλει νά μελετήση τήν δυνατό
τητα λήψεως τών αναγκαίων μέτρων προς έπέκτασιν τής εφαρμογής τής πα
ρούσης Συμβάσεως εις τάς τοιαύτας έδαφικάς επικρατείας, ύπό τήν έπιφό
λαξιν, ένθα εΤναι άναγκαΐον διά συνταγματικούς λόγους, της συγκαταθέσεως 
τών Κυβερνήσεων τών έν λόγω εδαφικών επικρατειών. 
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"Αρθρον Χ ' 

Έ ν περιπτώσει ομοσπονδιακού η μή εν ια ίου Κράτους, τυγχάνουν εφαρμο

γής α ί α κ ό λ ο υ θ ο ι δ ι α τ ά ξ ε ι ς : 
(α ) Ά ν α φ ο ρ ι κ ώ ς προς εκε ί να τ α ά ρ θ ρ α n]^ Ί ίαρούσης Συμβάσεως τ ά 

όπο ια εμπίπτουν είς τήν νομοθετ ι κή ν δικα ιοδοσίαν της ομοσπονδιακής 
αρχής, α ί υποχρεώσεις της ομοσπονδιακής Κυβερνήσεως θα ε ΐνα ι 
κ α τ ά τήν έ κ τ α σ ι ν ταύτη ν α ί α ύ τ α ι προς τάς των Σ υ μ β α λ λ ο μ έ ν ω ν 
Κρατών τ ά όπο ια δεν ε ί ν α ι ομοσπονδ ιακά Κράτη" 

(β) άναφορ ικώς προς έκε ΐ να τ ά άρθρα τής παρούσης Συμβάσεως τ ά 
όποια εμπίπτουν ε ίς τήν νομοθετ ικήν δ ικα ιοδοσ ίαν των έπι μέρους 
κρατών ή επαρχ ιών α ί όπο ΐα ι , δυνάμε ι του σ υ ν τ α γ μ α τ ι κ ο ύ συστή

ματος τής ομοσπονδίας, δεν υποχρεούντα ι νά λάδουν νομοθετ ικά 
μέτρα , ή ομοσπονδιακή Κυβέρνησις οφε ί λε ι νά φέρη τ ά έν λ ό γ ω άρ

θρα μετ ' ευμενούς συστάσεως ε ίς γνώσιν των αρμοδίων άρχων των έπι 
μέρους κρατών ή επαρχιών το συντομώτερον δυνατόν. 

( γ ) 'Ομοσπονδιακών Κ ρ ά τ ο ς Μέρος τής παρούσης Σ υ μ β ά σ ε ω ς οφε ίλε ι , 
τη α ι τ ή σ ε ι παντός έ τερου Σ υ μ β α λ λ ο μ έ ν ο υ Κράτους δ ιαβ ι&αζομένη 
μέσω του Γεν ι κού Γ ρ α μ μ α τ έ ω ς των 'Ηνωμένων Ε θ ν ώ ν , ν ά άποστέλλη 
έκθεσιν περί τής νομοθεσ ίας κ α ι τής πρακτ ι κής τής ομοσπονδίας κ α ι 
τών συστατ ι κών αυτής μερών έν οχέσε ι προς οιανδήποτε σ υ γ κ ε κ ρ ι 

μένην δ ι ά τ α ξ ι ν τής παρούσης Συμβάσεως , δε ικνύουσαν τήν έκ τασ ιν 
εφαρμογής ή όποια έχε ι προοοοθή είς τήν δ ι ά τ α ξ ι ν ταύτην δ ιά νομο

θετ ικής ή ε τ έ ρ α ς ενεργε ίας . 

"Αρθρον X I I 

Τ. Ή παρούσα Σ ύ μ β α σ ι ς ά ρ χ ε τ α ι ισχύουσα μετά παρέλευσιν δεκαεννέα 
ημερών από τής ημερομην ίας καταθέσεως του τρ ί το ι ι έ γ γ ρ α φ ο υ επικυρώσεως 
ή προσχωρήσεως. 

2. "Εναντ ι ε κ ά σ τ ο υ Κράτους έπικυρουντος ή προσχωρουντος ε ίς τήν παροΟ

σαν Σ ύ μ β α σ ι ν μ ε τ ά τήν κατάθεσ ιν του τρ ί του έ γ γ ρ α φ ο υ επικυρώσεως ή 
προσχωρήσεως, ή παρούσα Σ ύ μ β α σ ι ς ά ρ χ ε τ α ι ισχύουσα μ ε τ ά παρέλευσιν 
δεκαεννέα ήμερων άπό τής καταθέσεως ύπό του εν λ ό γ ω Κράτους του ο ικε ίου 
αύτου έ γ γ ρ α φ ο υ επικυρώσεως ή προσχωρήσεως. 

"Αρθρον X I I I 

1. Παν Συμβαλλόμενον Κράτος δύναται νά κατσγγείλη τήν παρουσαν Σύμ

βασιν δι* εγγράφου γνωστοποιήσεως προς τύν Γενικόν Γραμματέα τών 'Ηνω

μένων 'Εθνών. Ή καταγγελ ία θέλει λαμβάνει ίσχΰν μετά παρέλευσιν ενός 
έτους άπο τής ημερομηνίας λήψεως τής γνωστοποιήσεως ύπό του Γενικού 
Γραμματέως. 

2. Πάν Κράτος το όποιον προέβη είς δήλ.ωσιν ή γνωστοποίηση/ δυνάμει του 
άρθρου.Χ'·δύναται, καθ* οιονδήποτε χρόνον μετά ταΟτα, διά γνωστοποιήσεως 
προς τον Γενικόν Γραμματέα τών 'Ηνωμένων 'Εθνών νά δήλωση δτι ή πα

ρούσας Σύμβασις θά παύση επεκτεινόμενη είς τήν συγκεκριμένην έδαψικήν 
έπικράτειαν μετά πάροδον ενός έτους άπό τής ημερομηνίας λήψεως της 
γνωστοποιήσεως ύπό του Γενικού Γραμματέως. 

3. Ή παρούσα Σύμβασις θά ίξακολουθή εφαρμοζόμενη; επί διαιτητικών 
αποφάσεων έν σχέσει προς τάς όποιας ή διαδικασία αναγνωρίσεως ή εκτε

λέσεως Μχει κινηθη πρό τής ενάρξεως ισχύος τής καταγγελίας. 

"Αρθρον XIV 

Συμβαλλόμενον Κράτος δεν δικαιούται νά έπωφελήται τής παρούσης Συμ

βάσεως έναντι έτερων Συμβαλλομένων Κρατών πλην καθ* Ϋ\ν έκτασιν αυτό 
τοΟτο Εχει δεσμευθη νά έφαρμόση τήν Σύμβασιν. 
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"Αρθρον XV 

"Ο Γενικός Γραμματεύς των 'Ηνωμένων Εθνών θα γνωστοποιη προς τά έν 
άρθρω I I I προβλεπόμενα Κράτη τά κάτωθι: 

(α) Ύπογραφάς και επικυρώσεις συμ<}>ώνως προς τό άρθρον V I I I . 
(β) Προσχωρήσεις συμφώνως προς τό άρθρον IX. 
(y ) Δηλώσεις και γνωστοποιήσεις δυνάμει των άρθρων IX και X I . 
(δ) Τήν ήμερομηνίαν καθ" ήν άρχεται Ισχύουσα ή παρούσα Σύμβασις 

συμφώνως προς τό άρθρον XI Γ 
(ε) Καταγγελ ίας και γνωστοποιήσεις συμφώνως προς τό άρθρον X I I I . 

"Αρθρον XVI 

1. Ή παρούσα Σύμ&ασις, της οποίας τό Κινεζικόν, Άγγλ ι κόν , Γαλλικόν, 
Ρωσικόν και Ίσπανικόν κείμενον είναι έξ ίσου αύθεντικόν, θέλει κατατεθη 
εις τά άρχεΐα των Ηνωμένων "Εθνών. 

2. Ό Γενικός Γραμματεύς τών Ηνωμένων 'Εθνών θά διαβίβαση κεκυρω
μένα αντίγραφα της παρούσης Συμβάσεως προς τά έν άρθρω V I I I προβλε
πόμενα Κράτη. 


