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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
υπ Άρ. 1640 της 24ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1980
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ό περί τής Συμβάσεως περί Παρεμποδίσεως και Τιμωρίας τοϋ 'Εγκλή
ματος της Γενοκτονίας (Κυρωτικός) Νόμος τοϋ 1980 εκδίδεται δια δημο
σιεύσεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοϋ Συντάγματος.
'Αριθμός 59 τοϋ 1980
ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΗΝ Σ Υ Μ Β Α Σ 1 Ν Π Ε Ρ Ι Π Α Ρ Ε Μ Π Ο Δ Ι Σ Ε Ω Σ
Κ Α Ι Τ Ι Μ Ω Ρ Ι Α Σ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ Τ Η Σ ΓΕΝΟ'ΚΤΟΝΙΑΣ
Κ Α Ι ΠΡΟΝΌΩΝ Π Ε Ρ Ι ΤΟΥ Π Ο Ι Ν Ι Κ Ο Υ (ΚΟΛΑΣΜΟΥ ΤΟΥΤΟΥ
Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως :
1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ως ό περί της Συμβάσεως περί Σ υ ν ο π τ ι κ ό ς
Παρεμποοίσεως κ α ι Τιμωρίας τοΟ 'Εγκλήματος της Γενοκτονίας τ[τλος.
(Κυρωτικός) Νόμος του 1980.
2. Έ ν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν εκ τοΟ κειμένου προκύπτη διά Ερμηνεία.
φόρος έΆ/νοια—
«Σύμβασις» σημαίνει τήν Σύμβασιν περί Παρεμποδίσεως και
Τιμωρίας τοΟ 'Εγκλήματος της Γενοκτονίας, της όποιας τό κείμε
νον έν τω Ά γ γ λ ι κ ω πρωτοτυπώ εκτίθεται ε'ις τό Μέρος Ι του Πίνα Π1ναξ
κος κ α ι έν μεταφράσει εις τήν Έλληνικήν ε'ις τό Μέρος 11 τοΟ Μέρος ι
Πίνακος :
Μέρος 11.
Νοείται ότι έν περιπτώσει αντιθέσεως μεταξύ των δύο κειμένων
υπερισχύει τό εις τό Μέρος Ι του Πίνακος έκτιθέμενον κείμενον.
3. Ή Σύμβασις, εις τήν οποίαν ή προσχώρησις της Κυπριακής κύρωσις
Δημοκρατίας απεφασίσθη δια της 6π' αριθμόν 18.435 κ α ι ήμερομηνίαν Συμβάσεως.
18ης 'Οκτωβρίου, 1979 'Αποφάσεως τοΟ Υπουργικού Συμβουλίου,
διά του παρόντος Νόμου κυρουται.
4. Πας δστις διαπράττει οιανδήποτε των έν τω "Αρθρω 11 της Σ υ μ  Ποιναί
βάσεως περιγραφομένων πράξεων γενοκτονίας είναι ένοχος κακουρ Γενοκτονίας,
γήματος και έν περιπτώσει καταδίκης αύτοΰ—
(i) έάν μέν ή ως εΐρηται πραξις γενοκτονίας συνίσταται είς τήν
θανάτωσιν μελών της ομάδος, υπόκειται εις τήν ποινήν του
θανάτου*
(ii) έάν δέ πρόκειται περί ετέρας πράξεως γενοκτονίας ώς έν
τοΐς ανωτέρω αναφέρεται, υπόκειται ε'ις τήν ποινήν της ισο
βίου καθείρξεως.
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ΠΙΝΑΞ
("Αρθρον 2)
ΜΕΡΟΣ H

CONVENTION ON THE PREVENTION AND PUNISHMENT
OF THE CRIME OF GENOCIDE
THE CONTRACTING PARTIES,
HAVING CONSIDERED the declaration made by the General
Assembly of the United Nations in its resolution 96(1) dated 11 De
cember 1946 that genocide is a crime under international law, contrary
to the spirit and aims of the United Nations and condemned by the
civilized world;
RECOGNIZING that at all periods of history genocide has inflicted
great losses on humanity;
BEING CONVINCED that, in order to liberate mankind from such
an odious scourge, international cooperation is required,
HEREBY AGREE AS HEREINAFTER PROVIDED:
ARTICLE I
The Contracting Parties confirm that genocide, whether committed
in time of peace or in time of war, is a crime under international law
which they undertake to prevent and to punish.
ARTICLE II
In the present Convention, genocide means any of the following acts
committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethni
cal, racial or religious group, as such:
(a) K illing members of the group;
(b) Causing serious bodily or mental harm to members of the
group; .
(c) Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated
to bring about its physical destruction in whole or in part;
(d) Imposing measures intended to prevent births within the group;
(e) Forcibly transferring children of the group to another group.
ARTICLE III
The following acts shall be punishable:
(a) Genocide;
(b) Conspiracy to commit genocide;
(c) Direct and public incitement to commit genocide;
(d) Attempt to commit genocide;
(e) Complicity in genocide.
ARTICLE IV
Persons committing genocide or any of the other acts enumerated
in article III shall be punished, whether they are constitutionally res
ponsible rulers, public officials or private individuals.
ARTICLE V
The Contracting Parties undertake to enact, in accordance with
their respective Constitutions, the necessary legislation to give effect
to the provisions of the present Convention and, in particular, to pro
vide effective penalties for persons guilty of genocide or of any of the
other acts enumerated in article ΙΠ.
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ARTICLE VI
Persons charged with genocide or any of the other acts enumerated
in article ΠΙ shall be tried by a competent tribunal of the State in the
territory of which the act was committed, or by such international
penal tribunal as may have jurisdiction with respect to those Con
tracting Parties which shall have accepted its jurisdiction.
ARTICLE Vn
Genocide and the other acts enumerated in article III shall not be
considered as political crimes for the purpose of extradition.
The Contracting Parties pledge themselves in such cases to grant
extradition in accordance with their laws and treaties in force.
ARTICLE Vin
Any Contracting Party may call upon the competent organs of the
United Nations to take such action under the Charter of the United
Nations as they consider appropriate for the prevention and suppres
sion of acts of genocide or any of the other acts enumerated in article
ΙΠ.
ARTICLE IX
Disputes between the Contracting Parties relating to the interpreta
tion, application or fulfilment of the present Convention, including
those relating to the responsibility of a State for genocide or for any
of the other acts enumerated in Article III, shall be submitted to the
International Court of Justice at the request of any of the parties to
the dispute.
ARTICLE X
The present Convention, of which the Chinese, English, French,
Russian and Spanish texts are equally authentic, shall bear the date of
9 December 1948.
ARTICLE XI
The present Convention shall be open until 31 December 1949 for
signature on behalf of any Member of the United Nations and of any
nonmember State to which an invitation to sign has been addressed
by the General Assembly.
The present Convention shall be ratified, and the instruments of
ratification shall be deposited with the SecretaryGeneral of the United
Nations.
After 1 January 1950 the present Convention may be acceded to
on behalf of any Member of the United Nations and of any non
member State which has received an invitation as aforesaid.
Instruments of accession shall be deposited with the SecretaryGene
ral of the United Nations.
ARTICLE XII
Any Contracting Party may at any time, by notification addressed
to the SecretaryGeneral of the United Nations, extend the application
of the present Convention to all or any of the territories for the conduct
of whose foreign relations that Contracting Party is responsible.
ARTICLE XIII
On the day when the first twenty instruments of ratification or
accession have been deposited, the SecretaryGeneral shall draw up
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a procesverbal and transmit a copy thereof to each Member of the
United Nations and to each of the nonmember States contemplated
in article XI.
The present Convention shall come into force on the ninetieth day
following the date of deposit of the twentieth instrument of ratification
or accession.
ARTICLE XIV
The present Convention shall remain in effect for a period of ten
years as from the date of its coming into force.
It shall thereafter remain in force for successive periods of five years
for such Contracting Parties as have not denounced it at least six
months before the expiration of the current period.
Denunciation shall be effected by a written notification addressed
to the SecretaryGeneral of the United Nations.
ARTICLE XV
If, as a result of denunciations, the number of Parties to the present
Convention should become less than sixteen, the Convention shall
cease to be in force as from the date on which the last of these de
nunciations shall become effective.
ARTICLE XVI
A request for the revision of the present Convention may be made
at any time by any Contracting Party by means of a notification in
writing addressed to the SecretaryGeneral.
The General Assembly shall decide upon the steps, if any, to be
taken in respect of such request.
ARTICLE XVII
The SecretaryGeneral of the United Nations shall notify all
Members of the United Nations and the nonmember States con
templated in article XI of the following:—
(a) Signatures, ratifications and accessions received in accordance
with article XI;
(b) Notifications received in accordance with article XII;
(c) The date upon which the present Convention conies into force
in accordance with article ΧΙΠ;
(d) Denunciations received in accordance with article XIV;
(e) The abrogation of the Convention in accordance with article
XV;
(f) Notifications received in accordance with article XVI.
ARTICLE XVni
The original of the present Convention shall be deposited in the
archives of the United Nations.
A certified copy of the Cenvention shall be transmitted to each
Member of the United Nations and to each of the nonmember States
contemplated in article XI.
ARTICLE XIX
The present Convention shall be registered by the SecretaryGeneral
of the United Nations on the date of its coming into force.
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ΜΕΡΟΣ II
ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑΣ ΤΟΥ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ
ι

■

ι

>

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ,
ΕΧΟΝΤΑ ΥΠ' ΟΨΙΝ την διακήρυξα/ την διατυπωθεΐσαν ύπό της
Γενικής Συνελεύσεως των Ηνωμένων Εθνών εις τήν άπόφασιν αυτής
96(1) ημερομηνίας 11 Δεκεμβρίου 1946, δτι ή γενοκτονία είναι έγ
κλημα δυνάμει του διεθνοΟς δικαίου, αντιβαίνουσα προς τό πνεύμα
και τους σκοπούς των 'Ηνωμένων Εθνών καΐ καταδικαζομένη; ύπό
τής πεπολιτισμένης άνθρωπότητος·
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑ δτι κατά πάσας τάς περιόδους τής ιστορίας
ή γενοκτονία έχει προκαλέσει μεγάλας απώλειας είς τήν ανθρωπό
τητα* και
ΠΕΠΕΙΣΜΕΝΑ δτι, προς άπαλλαγήν τής άνθρωπότητος έκ τής
απεχθούς ταύτης μάστιγος, απαιτείται διεθνής συνεργασία.
ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ Ω Σ ΠΡΟΒΛΈΠΕΤΑΙ
ΚΑΤΩΤΕΡΩ:
ΑΡΘΡΟΝ Ι
Τά Συμβαλλόμενα Μέρη έπιβεβαιοΰν δτι ή γενοκτονία, ανεξαρ
τήτως έάν διαπράττεται έν καιρώ ειρήνης ή πολέμου, είναι έγκλημα
διεθνούς δικαίου τό όποιον αναλαμβάνουν νά παρεμποδίζουν και
τιμωρούν.
ΑΡΘΡΟΝ II
Έ ν τη παρούση Συμβάσει, γενοκτονία σημαίνει οιανδήποτε τών
ακολούθων πράξεων διαπραττομένων έπί σκοπώ καταστροφής, έν
δλω ή έν μέρει, μιας εθνικής, φυλετικής ή θρησκευτικής ομάδος,
ήτοι :
(α) θανάτωσις μελών τής ομάδος'
(β) Πρόκλησις σοβαρας σωματικής ή πνευματικής βλάβης είς
τά μέλη τής ομάδος*
(γ) Εσκεμμένη επιβολή έπί τής ομάδος συνθηκών ζωής υπολο
γιζόμενων νά επιφέρουν τήν φυσικήν αυτής καταστροφήν
έν δλω ή έν μέρει*
(δ) Επιβολή μέτρων σκοπούντων νά παρεμποδίσουν τάς γεν
νήσεις εντός τής ομάδος'
(ε) Βιαία μεταφορά παιδιών τής ομάδος εις έτέραν τοιαύτην.
ΑΡΘΡΟΝ III
ΑΙ ακόλουθοι πράξεις είναι τιμωρητέαι : —
(α) Γενοκτονία"
(β) Συνομωσία προς διάπραξιν γενοκτονίας"
(γ) "Αμεσος και δημοσία ύποκίνησις προς διάπραξιν γενοκτο
νίας'
(δ) 'Απόπειρα διαπράξεως γενοκτονίας'
(ε) Συνεργεία είς γενοκτονίαν.
ΑΡΘΡΟΝ IV
Πρόσωπα διαπράττοντα γενοκτονίοα/ ή οίοτνδήποτε έτέραν πραξιν
έκ τών έν "Αρθρω 111 άπαριθμουμένων θά τιμωρούνται, ανεξαρτή
τως έάν είναι συνταγματικώς υπεύθυνοι κυβερνήται, δημόσιοι υπάλ
ληλοι ή ίδιώται.
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ΑΡΘΡΟΝ V

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν, να θεσπίσουν, συμφώνως
προς τα αντίστοιχα: αυτών Συντάγματα, την άναγκαίαν νομοθεσίαν
προς έφαρμογήν των διατάξεων της παρούσης Συμβάσεως, καί,
ιδίως, να προβλέψουν δραστικάς ποινάς διά τους ένοχους γενοκτο
νίας ή οιασδήποτε ετέρας πράξεως έκ τών έν "Αρθρω 111 άπαριθμου
μένων.
ΑΡΘΡΟΝ VI
: Πρόσωπα κατηγορούμενα διά γενοκτονίας η δι' οιασδήποτε ετέ
ρας πράξεις έκ των έν "Αρθρω 111 άπαριθ μου μένων θα δικάζωνται
ύπό αρμοδίου δικαστηρίου του Κράτους έν τη επικράτεια του οποίου
έγένετο ή πραξις, ή ύπό τοιούτου διεθνούς ποινικού δικαστηρίου όπερ
ήθελεν έχει δίκαιοΐδοσίαν έν σχέσει προς τα Συμ'βαιλλόμενα. Μέρη
άτινα ήθελον άποδεχθή την δικαιοδοσίαν αύτου.
ΑΡΘΡΟΝ VII
Ή γενοκτονία και αϊ λοιπαί πράξεις αϊ άπαριθ μού μένα ι έν τω
"Αρθρω III δεν θά θεωρώνται ώς πολιτικά εγκλήματα διά σκοπούς
εκδόσεως.
Τά Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν την ύποχρέωσιν είς τοι
αύτας περιπτώσεις να,προβαίνουν είς ^κδοσιν συμφώνως προς τους
ισχύοντας νόμους αύτων και τάς διεθνείς συνθήκας.
ΑΡΘΡΟΝ VIII
Παν Συμβαλλόμενον Μέρος δύναται νά ζητήση παρά τών αρμο
δίων οργάνων τών 'Ηνωμένων Εθνών νά αναλάβουν τοιαύτην δρασιν
κατά τόν Χάρτην τών 'Ηνωμένων Εθνών οΐαν ήθελον θεωρήσει κα
τάλληλον διά την πρόληψιν καί καταστολήν πράξεων γενοκτονίας
ή οιασδήποτε ετέρας πράξεως έκ τών έν "Αρθρω 111 άπαριθμου
μένων..
ΑΡΘΡΟΝ IX
Διαφοραί μεταξύ τών Συμβαλλομένων Μερών έν σχέσει προς την
έρμηνείαν, έφαρμογήν ή έκπλήρωσιν της παρούσης Συμβάσεως, πε
ριλαμβανομένων 'και τών άφορωσών είς τήν εύΐθύνην του Κράτους
διά γενοκτονίαν ή οιανδήποτε έτερον πραξιν έκ τών έν "Αρθρω 111
άπαριθμουμένων, θά ύποβάλλωνται είς το Διεθνές Δικαστήριον της
Δικαιοσύνης τη αιτήσει οιουδήποτε έκ τών έν τη διάφορα μερών.
ΑΡΘΡΟΝ Χ
Ή παρούσα Σύμβασις, της όποιας το Κινεζικόν, Άγγλικόν, Γαλ
λικόν, Ρωσικόν καί Ίσπανικόν κείμενον είναι έξ ίσου αύθεντικόν,
θά φέρη τήν ήμερομηνίαν της 9ης Δεκεμβρίου 1948.
ΑΡΘΡΟΝ XI
Ή παρούσα Σύμβάσις θά είναι ανοικτή μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου
1949 προς ύπογραφήν έκ μέρους παντός Μέλους τών 'Ηνωμένων
Εθνών καί παντός Κράτουςϊ— μή μέλους προς το όποιον απεστάλη
ύπό της Γενικής Συνελεύσεως πρόσκλη,σις διά νά ύπογράψη.
Ή παρούσα Σύμβασις θά έπικυρωθή, τά δε έγγραφα επικυρώ
σεως θά κατατεθούν παρά τω Γενικώ Γραμματεΐ τών Ηνωμένων
Εθνών.
ι'Μετά τήν Ιην Ιανουαρίου 1950, είς τήν παρουσαν Σύμβασιν : δύνα
ται νά προσχώρηση παν Μέλος τών 'Ηνωμένων Εθνών καί'παν Κράτ
τος—μή μέλος το όποιον έλαβε πρόσκλησιν ώς προελέχθη.
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Τά έγγραφα προσχωρήσεως θα κατατίθενται παρά τω Γενικώ
Γραμματεΐ τών Ηνωμένων Εθνών.
ΑΡΘΡΟΝ XII
Παν Συμβαλλόμενον Μέρος δύναται καθ' οιονδήποτε χρόνον, διά
γνωστοποιήσεως απευθυνόμενης προς τον Γενικόν Γραμματέα τών
Ηνωμένων Εθνών, να έπεκτείνη την έφαρμογήν της .παρούσης Συμ
βάσεως επί πάντων ή τινών τών εδαφών διά τά όποια το Συμβαλ
λόμενον τοΰτο Μέρος φέρει την εύθύνην της διαχειρίσεως τών εξω
τερικών των σχέσεων.
ΑΡΘΡΟΝ XIII
Τήν ήμέραν καθ' ην θά έχουν κατατεθή τά πρώτα είκοσι έγγραφα
επικυρώσεως ή προσχωρήσεως, ό Γενικός Γραμματεύς θά σύνταξη
πρακτικόν και θά διαβίβαση άντίγραφον τούτου εις εκαστον Μέλος
τών 'Ηνωμένων 'Εθνών και εις εκαστον Κράτος—μη μέλος περί οδ τό
"Αρθρον XI.
Ή παρούσα Σύμβασις θά άρχίση 'ισχύουσα τήν ένενηκοστήν ήμέ
ραν από της ημερομηνίας καταθέσεως του εικοστού έγγραφου επι
κυρώσεως ή προσχωρήσεως.
ΑΡΘΡΟΝ XIV
Ή παρούσα Σύμβασις θά παραμείνη εν Ίσχύϊ διά περίοδον δέκα
ετών από της ημερομηνίας ενάρξεως 'ισχύος αύτης.
Έ ν συνεχεία αυτή θά παραμείνη εν Ίσχύϊ διά διαδοχικάς πενταε
τείς περιόδους έναντι τών Συμβαλλομένων Μερών άτινα δεν έχουν
καταγγείλει ταύτην τουλάχιστον εξ μήνας προ της λήξεως της τρε
χούσης περιόδου.
Ή καταγγελία θά πραγματοποιήται δι' εγγράφου γνωστοποιή
σεως απευθυνόμενης προς τον Γενικόν Γραμματέα τών Ηνωμένων
Εθνών.
ΑΡΘΡΟΝ XV
Έάν συνεπεία καταγγελιών ό αριθμός τών Συμβαλλομένων Με
ρών της παρούσης Συμβάσεως ήθελε μειωθή κάτω τών δεκαέξ, ή
Σύμβασις θά παύση νά Ίσχύη άπό της ημερομηνίας καθ' ην ή τε
λευταία τών έν λόγω καταγγελιών ήθελε λάβει Ίσχύν.
ΑΡΘΡΟΝ XVI
Ή αίτησις προς άναθεώρησιν της παρούσης Συμβάσεως δύναται
νά ύποβληθή καθ' οιονδήποτε χρόνον ύφ' οιουδήποτε Συμβαλλομέ
νου Μέρους δι' έγγραφου γνωστοποιήσεως απευθυνόμενης προς τον
Γενικόν Γραμματέα.
Ή Γενική Συνέλευσις θά άποφασίζη επί τών ληπτέων, έάν υπάρ
χουν, διαβημάτων άναφορικώς προς τήν τοιαύτην αϊτησιν.
ΑΡΘΡΟΝ XVII
Ό Γενικός Γραμματεύς τών Ηνωμένων 'Εθνών θά γνωστοποιή προς
άπαντα τά Μέλη τών Ηνωμένων 'Εθνών και προς τά Κράτη—μή μέλη
περί ών τό "Αρθρον XI τά ακόλουθα :
(α) Ύπογραφάς, επικυρώσεις και προσχωρήσεις ληφθείσας
συμφώνως προς τό "Αρθρον XI'
(β) Γνωστοποιήσεις ληφθείσας συμφώνως προς τό "Αρθρον XII'
(γ) Τ ήν ήμερομηνίαν καθ' ην άρχεται ισχύουσα ή παρούσα
Σύμβασις συμφώνως προς τό "Αρθρον XIII"
(δ) Καταγγελίας ληφθείσας συμφώνως προς τό "Αρθρον XIV"
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(ε) Την κατάργησιν της Συμβάσεως συμφώνως προς το "Αρ
θρον X V
(στ) Γνωστοποιήσεις ληφθείσας συμφώνως προς το "Αρθρον X V I .
ΑΡΘΡΟΝ XVIII
Τό πρωτότυπον της παρούσης Συμβάσεως θα κατατεθη είς τ ά
άρχεΐα των Ηνωμένων Εθνών.
Κεκυρωμένον άντίγραφον της Συμβάσεως θά διαβιβασθη ε!ς Μκα
στον Μέλος τών Ηνωμένων Εθνών και ε!ς εκαστον Κράτος—μή μέ
λος περί οδ τό "Αρθρον X I .
ΑΡΘΡΟΝ XIX
Ή παρούσα Σ ύμβασις θά καταχωρισθη ύπό του ΓενικοΟ Γραμ
ματέως τών Ηνωμένων Εθνών κατά τήν ήμερομηνίαν
ενάρξεως
ισχύος αύτης.
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