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Ό περί της Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή ς Σ υ μ β ά σ ε ω ς Τιμωρίας 'Αδικημάτων Τ ρ ο χ α ί α ς
(Κυρωτικός) Νόμος του 1969 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσήμον εφη
μερίδα της Κυπριακής Δ η μ ο κ ρ α τ ί α ς συμφώνως τ ω "Αρθρω 52 του Σ υ ν τ ά γ μ α τ ο ς .
'Αριθμός 13 του 1969

ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ Τ ΗΝ ΕΥΡΩΠΑΊΚΗΝ ΣΥΜΒΑΣΙΝ ΠΕΡΙ
ΤΙΜΩΡΙΑΣ ΑΔΙΚΗΜΑΤ ΩΝ Τ ΡΟΧΑΙΑΣ
'Επειδή την 30ήν Νοεμβρίου 1964 έγένετο έν Σ τ ρ α σ β ο ύ ρ γ ω ή Εύρω- Προοίμιον.
παϊκή Σ ύ μ β α σ ι ς περί Τιμωρίας 'Αδικημάτων Τ ρ ο χ α ί α ς :
Και επειδή δια του "Αρθρου 29 αυτής προνοείται δτι αϋτη δύναται
νά υ π ο γ ρ α φ ή υπό των Κρατών Μελών του Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ τής Ε υ ρ ώ π η ς
και υπόκειται είς κύρωσιν ή άποδοχήν ύπ' αυτών :
Και επειδή ή Κυβέρνησις τής Δ η μ ο κ ρ α τ ί α ς δια τής ύπ' αριθμόν
6559 και ημερομηνίας 20 'Απριλίου 1967 α π ο φ ά σ ε ω ς του Υ π ο υ ρ γ ι κ ο ύ
Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ άπεφάσισεν δ π ω ς καταστή συμβαλλόμενον μέρος τής
ρηθείσης Σ υ μ β ά σ ε ω ς και ό Υ π ο υ ρ γ ό ς Ε ξ ω τ ε ρ ι κ ώ ν υπέγραψε τ α ύ τ η ν
έκ μέρους τής Δ η μ ο κ ρ α τ ί α ς κ α τ ά τήν 24ην 'Απριλίου 1967, δ η λ ώ σ α ς
συμφώνως π ρ ο ς τ ή ν . π α ρ ά γ ρ α φ ο ν 4 του "Αρθρου 32 αυτής δτι θεωρεί
δτι ή Κύρωσις ταύτης σ υ ν ε π ά γ ε τ α ι ύποχρέωσιν, συμφώνως π ρ ο ς τό
διεθνές δίκαιον, δ π ω ς ληφθώσιν η μ ε δ α π ά μέτρα ε φ α ρ μ ο γ ή ς τ α ύ τ η ς :
Δ ι ά τ α ύ τ α ή Βουλ^ τών Α ν τ ι π ρ ο σ ώ π ω ν ψηφίζει ως α κ ο λ ο ύ θ ω ς :
1. Ό π α ρ ώ ν Νόμος θ ά άναφέρηται ω ς ό περί τής Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή ς Συνοπτικός
Σ υ μ β ά σ ε ω ς Τιμωρίας 'Αδικημάτων Τ ρ ο χ α ί α ς (Κυρωτικός) Νόμος τίτλος.
τοΟ 1969.
2 . Έ ν τ ω παρόντι Νόμω, έκτος έάν έκ του κειμένου προκύπτη Ερμηνεία.
αντίθετος Ιννοια—
><Σύμβασις» σημαίνει τήν Ε ύ ρ ω π α ϊ κ ή ν Σ ύ μ β α σ ί ν περί Τ ι μ ω ρ ί α ς
'Αδικημάτων Τροχαίας τήν γενομένην έν Σ τ ρ α σ β ο ύ ρ γ ω τήν 30ήν
Νοεμβρίου 1964.
3 . Ή Σ ύ μ β α σ ι ς , τό κείμενον τής ό π ο ι α ς εκτίθεται έίς τόν Πίνακα, κύρωσις
δ ι ά του π α ρ ό ν τ ο ς Νόμου κυρουται.
Συμβάσεως.Πίναξ.
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ΠΙΝΑΞ
("Αρθρον 3)
ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ
Τά Κράτη Μέλη τοΰ Συμβουλίου της Ευρώπης, τά υπογράφοντα τήν παρουσαν
Σύμβασιν,
"Εχοντα ύπ' όψιν τήν αϋξησιν της κυκλοφορίας των οχημάτων μεταξύ των
Ευρωπαϊκών Κρατών καί τόν κίνδυνον δν υπέχει ή παράβασις τών κανόνων,
οΐτινες έξασφαλίζουσι τήν άσφάλειαν τών χρησιμοποιούντων τάς οδούς.
"Εχοντα ύπ* δψιν δτι ό σκοπός του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι ή πρα
γματοποίηση μιας στενωτέρας ένότητος μεταξύ τών Μελών της.
Πεπεισμένα περί της ανάγκης συνεργασίας, ίνα καταστη πλέον αποτελε
σματική ή τιμωρία αδικημάτων τροχαίας έπί τών εδαφών των,
Συνεφώνησαν τά ακόλουθα :
Μέρος 1.ΒΑΣ1ΚΑΙ ΑΡΧΑ1
"Αρθρον 1
1. Όσάκις πρόσωπον ;τι, συνήθως διαμένον έπί του εδάφους ενός τών Συμ
βαλλομένων Μερών, ήθελε διαπράξει τροχαΐον αδίκημα έπί του εδάφους έτερου
τών Συμβαλλομένων Μερών, τό Κράτος, ένθα διεπράχθη τό αδίκημα, δύναται
ή, έάν ό οίκεΐος αύτου Νόμος τό έπιβάλλη, οφείλει νά ζητήση άπό τό Κράτος
της διαμονής, τήν δίωξίν του, έάν τό ίδιον δεν τήν ήσκησεν ήδη ή, έάν έχον
ασκήσει ταύτην, αδυνατεί νά τήν περάτωση μέχρι τελεσιδίκου αποφάσεως ή
τελείας εκτελέσεως της ποινής.
2. Έ ν αίς περιπτώσεσιν άπόφασις δικαστική ή διοικητική ήθελε καταστη εκτε
λεστή εντός του Κράτους ένθα διεπράχθη τό αδίκημα—άφοΰ προηγουμένως πα
ρεσχέθη είς τόν διαπράξαντα τό αδίκημα ή δυνατότης νά παρουσίαση τήν ύπε
ράσπισίν του—τό Κράτος τούτο δύναται νά ζητήση άπό τό Κράτος της διαμονής
δπως προβή είς τήν έκτέλεσιν της δικαστικής ή διοικητικής ταύτης αποφάσεως.
3. Τό Κράτος της διαμονής θέλει λάβει μέτρα, άμα τη υποβολή αιτήσεως
διώξεως ή εκτελέσεως ως προνοείται κατωτέρω. Έ ν τούτοις ή έκτέλεσις τών
ερήμην έκδοθεισών αποφάσεων θά είναι προαιρετική.
"Αρθρον 2
1. Τό τροχαΐον αδίκημα, δι' δ αιτείται δίωξις f) έκτέλεσις συμφώνως τω
άρθρω 1, δέον νά εΐναι κολάσιμον τόσον ύπό του Νόμου του Κράτους δποϋ
διεπράχθη τοΟτο δσον καί ύπό του Νόμου του Κράτους της διαμονής.
2. Διά τους σκοπούς διώξεως ή εκτελέσεως θέλει εφαρμόζεται ό νόμος του
Κράτους της διαμονής, νοουμένου δτι ol μόνοι κανόνες τροχαίας οΐτινες θά
ληφθώσιν ύπ' δψιν θά είναι οί ισχύοντες εις τόν τόπον ένθα διεπράχθη τό αδί
κημα.
Μέρος I I .  Δ Ι Ω Ξ Ι Σ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
"Αρθρον 3
ΑΙ Ά ρ χ α ί του Κράτους της διαμονής κέκτηνται αρμοδιότητα, δπως τη αιτήσει
του Κράτους δπου διεπράχθη τό αδίκημα, διώκωσι τά τροχαία αδικήματα,
άτινα διεπράχθησαν έπί του εδάφους τοΟ Κράτους τούτου.
"Αρθρον 4
ΑΙ άρμόδιαι άρχαί του Κράτους της διαμονής θά έξετάζωσι τήν αΐτησιν
διώξεως, ήτις ήθελεν ύποβληθή, αύταίς κατ' έφαρμογήν τών άρθρων 1 καί 2
καί 9ά άποφασίζωσι ποία μέτρα θά λάβωσιν έπί της αϊτήσεως, συμφώνως προς
την oltcelav αυτών Νομοθεσίαν.
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"Αρθρον 5

1. 'Οσάκις το Κράτος, δπου διεπράχθη τό αδίκημα, ήθελεν απευθύνει τήν
έν άρθρω 1 προβλεπομένην αΐτησιν διώξεως, δέν θά δύναται πλέον να διώξη
τον διαπράξαντα τό αδίκημα ουδέ νά εκτέλεση άπόφασιν έκδοθεΐσαν κατ' αύτοΟ.
2. Δύναται νά άναλάβη έκ νέου τήν δίωξιν η* τήν έκτέλεσιν—
(α) όσάκ%; τό Κράτος της διαμονής ήθελε γνωστοποιήσει εις τό Κράτος
δπου διεπράχθη τό αδίκημα δτι δέν έλαβε μέτρα έπί της αιτήσεως'
(β) οσάκις, δια· λόγους, οΐτινες ήθελον έγερθή μετά τήν αΐτησιν, τό Κρά
τος δπου διεπράχθη τό αδίκημα ήθελε κοινοποιήσει είς τό Κράτος της
διαμονής τήν άνάκλησιν τής αιτήσεως του, προ της ενάρξεως της
ακροαματικής διαδικασίας ενώπιον πρωτοβαθμίου δικαστηρίου ή πρό
τής εκδόσεως διοικητικής αποφάσεως έν τω Κράτει τής διαμονής.
"Αρθρον 6

1. Ή αίτησις διώξεως θέλει καθορίζει τήν ήμερομηνίαν, καθ' ην ή διαδικασία
αυτή έχει ζητηθή υπό τής αρμοδίας 'Αρχής.
Έ ν τω Κράτει ένθα διεπράχθη τό αδίκημα, ή προς παραγραφήν προθεσμία
θέλει άνασταλή άπό τής ημερομηνίας ταύτης, Ή προθεσμία τής παραγραφής
ταύτης άρχεται έκ νέου τρέχουσα έξ ολοκλήρου άφ' ής ήθελε κοινοποιηθή,
συμφώνως ταΐς παραγράφοις 2 (α) καί (β) τοΰ "Αρθρου 5, δτι ουδέν μέτρον
ελήφθη έπί τής αίτήσεως ή δτι ή αίτησις άνεκλήθη, έν πάση δέ περιπτώσει τό
βραδύτερον εντός έξ μηνών άπό τής υποβολής τής αίτήσεως διώξεως.
2. Έ ν τω Κράτει τής διαμονής, ή προθεσμία παραγραφής άρχεται μόνον άπό
τής λήψεως τής αίτήσεως διώξεως. Όσάκις έν τω Κράτει τούτω άπαιτήται
μήνυσις του παθόντος διά τήν άσκησιν τής διώξεως, ή προθεσμία εντός τής
οποίας ή μήνυσις αυτή πρέπει νά κατατεθή δέν άρχεται τρέχουσα ειμή άπό
τής ημερομηνίας λήψεως τής αίτήσεως διώξεως.
"Αρθρον 7

"Εγγραφα συνταχθέντα ύπό των δικαστικών καί διοικητικών άρχων τόΟ
Κράτους, ένθα διεπράχθη τό αδίκημα, κέκτηνται, έν τω Κράτει τής διαμονής,
τήν αυτήν νομικήν ίσχύν, ώς έάν είχον συνταχθή ύπό των άρχων του Κράτους
τούτου καί τανάπαλιν.
Μέρος Ι Μ .  Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Ι Σ

ΕΝ ΤΩ Κ Ρ Α Τ Ε Ι Τ Η Σ
"Αρθρον 8

ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Αϊ άρχαί του Κράτους τής διαμονής κέκτηνται αρμοδιότητα δπως, τή αιτήσει,
του Κράτους ένθα διεπράχθη τό αδίκημα, έκτελώσι τάς έν άρθρω 1 (2) τής
παρούσης Συμβάσεως προβλεπομένας αποφάσεις. Ή έκτέλεσις των αποφάσεων
θέλει ενεργείται συμφώνως προς τόν Νόμον του Κράτους τής διαμονής, άφοΟ
προηγουμένως έξακριβωθή τό έγκυρον τής αιτήσεως καί δτι αυτή συνάδει προς
τάς προνοίας της παρούσης Συμφωνίας.
Τό Κράτος τής διαμονής κέκτηται αρμοδιότητα καθ' δσον άφορα είς τήν ύπό
δρους άπόλυσιν. Τό δικαίωμα χάριτος θέλει ενασκείται τόσον ύπό του* Κράτους
τής Διαμονής δσον καί ύπό του Κράτους ένθα διεπράχθη τό αδίκημα.
"Αρθρον 9
1. Έκτέλεσις έν τω Κράτει τής.διαμονής δέν θά ?^άβη χώραν—
(α) έάν ό διαπράξας τό αδίκημα έγένετο έν τω Κράτει τούτω άντικεί
μενον τελεσιδίκου αποφάσεως άναφορικώς προς τό αυτό αδίκημα'
(β) έάν ή παραγραφή τής ποινής έχη συμπληρωθή συμφώνως προς τόν
Νόμον τοΟ Κράτους ένθα διεπράχθη τό αδίκημα, ή του Κράτους της
διαμονής'
(γ) έάν ό διαπράξας τό αδίκημα χαίρη αμνηστίας ή χάριτος έν τω Κράτει
τής διαμονής ή έν τω Κρατεί ένθα διεπράχθη τό αδίκημα.
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2. Το Κράτος της διαμονής δύναται νά άποποιηθή τήν έκτέλεσιν
(α) έάν αί άρμόδιαι Άρχαί του Κράτους τούτου απεφάσισαν νά μην άσκή
σωσι δίωξιν ή νά θέσωσι τέρμα είς ήδη άσκηθεϊσαν δίωξιν, άναφορικώς
προς τήν αυτήν π'ραξιν'
(β) έάν ή πραξις, άναφορικώς προς ην επεβλήθη ποινή, είναι άντικείμενον
διώξεως είς τό Κράτος τούτο'
(γ) καθ' ην εκτασιν τό Κράτος τούτο (τό της διαμονής) κρίνει δτι ή έκτέ
λεσις αυτή ενδέχεται νά προσβάλη τάς θεμελιώδεις αρχάς του νομικού
αύτοΰ συστήματος ή είναι ασυμβίβαστος προς τάς αρχάς, αΐτινές διέ
πουσι τήν έφαρμογήν του Ποινικού Δικαίου του, είδικώτερον δέ έάν
λόγω της ηλικίας του, ό διαπράξάς τό αδίκημα δέν θά ήτο δυνατόν
νά καταδικασθή έν τω Κράτει τούτω.
"Αρθρον 10

Όσάκις ήθελεν ύποβληθή αίτησις δυνάμει του άρθρου 1 (2) διά τήν έκτέ
λεσιν ποινής ετέρας ή της χρηματικής τοιαύτης, τό Κράτος της διαμονής θέλει
αντικαταστήσει, έάν συντρέχη περίπτωσις, τήν ποινήν, ήτις επεβλήθη έν τω
Κράτει ένθα διεπράχθη τό αδίκημα, διά τής ποινής, ήτις προβλέπεται ύπό του
Νόμου του Κράτους τής διαμονής δΓ άνάλογον αδίκημα.
Ή ποινή αυτή δέον όπως, έν τω μέτρω του δυνατού, αντίστοιχη καθ* δσον
άφορα, είς τήν φύσιν της, προς έκείνην, ήτις επεβλήθη ύπό τής προς έκτέλεσιν
αποφάσεως. Αϋτη δέον δπως μή ύπερβαίνη τό άνώτατον δριον τό προβλεπό
μενον ύπό του Νόμου τού Κράτους τής διαμονής ουδέ νά εΐναι μακροτέρα ή
αυστηρότερα τής ποινής, ήτις επεβλήθη έν τω Κράτει ένθα διεπράχθη τό αδί
κημα. Προσδιορίζουσαι τήν ποινήν αϊ άρμόδιαι Άρχαί του Κράτους τής δια
μονής δύνανται ωσαύτως νά λάβωσιν υπ' δψιν τον τρόπον εκτελέσεως τής ποινής,
όστις συνήθως εφαρμόζεται έν τω Κράτει τούτω.
"Αρθρον 11

Όσάκις ή αίτησις εκτελέσεως άφορα εΙς τήν καταβολήν χρηματικής ποινής,
τό Κράτος τής διαμονής θέλει χωρήσει είς τήν εΐσπραξίν της, ύφ' ους δρους
προβλέπει δ οικείος αύτου Νόμος μέχρι του ανωτάτου, ορίου τοΰ καθωρισμένου
ύπό του.έν λόγω Νόμου δι' άνάλογοναδίκημα ή, ελλείψει ^τοιούτου νομίμου
ανωτάτου ορίου, μέχρι του ποσοΰ τής χρηματικής ποινής,', ήτις συνήθως επι
βάλλεται έν τω Κράτει τής διαμονής άναφορικώς προς τοιούτο αδίκημα.
"Αρθρον 12

Έ ν περιπτώσει μή πληρωμής τής χρηματικής ποινής, τό Κράτος τής διαμονής,
τη αίτήσει του Κράτους ένθα διεπράχθη τό αδίκημα, θέλει εφαρμόζει τά μέτρα
καταναγκασμού ή υποκατάστατα τοιαύτα, άτινα προβλέπονται ύπό τού οικείου
αυτού Νόμου.
Τό Κράτος τής διαμονής δέν δύναται νά έφαρμόση μέτρον καταναγκασμού
ή ύποκατάστατον τοιούτο, έπαγόμενον φυλάκισιν, προβλεπόμενον ύπό δικαστι
κής αποφάσεως εκδοθείσης είς τό Κράτος ένθα διεπράχθη τό αδίκημα, έκτος
έάν ρητώς απαίτηση τοΰτο τό έν λόγω Κράτος.
"Αρθρον 13

Τό Κράτος ένθα διεπράχθη τό αδίκημα, δέν δύναται πλέον νά εκτέλεση οιαν
δήποτε άπόφασιν εναντίον τοΰ διαπράξαντος τό αδίκημα,, έκτος έάν τό Κράτος
της διαμονής κοινοποίηση εις αυτό άρνησιν ή άδυναμίαν εκτελέσεως τής έν λόγω
αποφάσεως.
Μέρος I V .  Γ Ε Ν ! Κ Α Ι Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ
"Αρθρον 14

1. ΑΙ έν αρθρω 1 προβλεπόμενοι αιτήσεις δέον δπως διατυπώνται εγγράφως.
2. Ή αίτησις διώξεως δέον δπως συνοδεόηται ύπό του πρωτοτύπου ή ύφ* ενός
επισήμου αντιγράφου απάντων των πρακτικών, τοΟ σχεδιαγράμματος, των φω
τογραφιών καί των λοιπών έγγραφων των άφορώντων είς τό αδίκημα ώς καΐ
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ύφ* ενός αντιγράφου των διατάξεων του Νόμου, αίτινες εφαρμόζονται έπί του
προκειμένου έν τω Κρατεί ένθα διεπράχθη τό αδίκημα.
Δέον δπως προς τούτοις έπισυναφθώσιν αντίγραφα του Ποινικού Μητρώου,
των διατάξεων του Νόμου των άφορωσών είς τήν παραγραφήν καθώς κ α ι αντί
γραφα των διαδικαστικών έγγραφων, άτινα διακόπτουσι τήν παραγραφήν καΐ
ή ύπόδειξις των διακοπτικών πράξεων.
3. Ή αίτησις εκτελέσεως δέον δπως συνοδεύηται ύπό του πρωτοτύπου ή ύφ*
ενός επισήμου αντιγράφου της αποφάσεως, ήτις δέον δπως πιστοποιήται ώς
εκτελεστή έν τω ύπό του Νόμου του Κράτους ένθα διεπράχθη τό αδίκημα όρι
ζομένω τρόπω. Έ ν αΐς περιπτώσεσιν ή περί ής ή αίτησις εκτελέσεως άπόφασις
αντικαθιστά έτέραν τοιαύτην χωρίς να άναπαραγάγη τήν έκθεσιν των γεγο
νότων, δέον δπως έπισυνάπτηται ωσαύτως έπίσημον άντίγραφον της αποφάσεως
έμπεριέχον τήν έκθεσιν ταύτην.
"Αρθρον 15
1. Ή αίτησις θέλει αποστέλλεται ύπό του Υπουργείου της Δικαιοσύνης του
Κράτους ένθα διεπράχθη τό αδίκημα προς τό Ύπουργεΐον της Δικαιοσύνης τοϋ
Κράτους της διαμονής. Ή άπάντησις θέλει διαβιβάζεται διά της αυτής όδου.
2. Αϊ απαιτούμενοι κοινοποιήσεις διά τήν έφαρμογήν της παρούσης Συμβά
σεως δέον δπως άνταλλάσσωνται εϊτε διά της έν παραγράφω 1 του παρόντος
άρθρου υποδεικνυόμενης όδοΟ, είτε άπ' ευθείας μεταξύ των 'Αρχών των Σ υ μ 
βαλλομένων Μερών.
3. Έ ν περιπτώσει επειγούσης ανάγκης αϊ έν παραγράφω 2 του παρόντος
άρθρου άναφερόμεναι κοινοποιήσεις δύνανται νά διαβιβασθώσι διά μέσου της
ΔιεθνοΟς 'Αστυνομίας ( I N T E R P O L ) .
4. Παν Συμβαλλόμενον Μέρος δύναται, διά δηλώσεως απευθυνόμενης προς
τόν Γενικόν Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης νά γνωστοποίηση δτι
θέλει παρεκκλίνει των κανόνων διαβιβάσεως, οϊτινες αναφέρονται έν παραγρά
φοις 1 κ α ι 2 του παρόντος άρθρου.
"Αρθρον 16
Έ ά ν τό Κράτος της διαμονής κρίνη δτι αϊ πληροφορίαι, αΐτινες τω παρεσχέ
θησαν ύπό του Κράτους ένθα διεπράχθη τό αδίκημα είναι ανεπαρκείς διά τήν
έφαρμογήν της παρούσης Συμβάσεως, θέλει ζητήσει τάς άπαιτουμένας συμπλη
ρωματικός πληροφορίας. Δύναται νά όρίση προθεσμίαν διά τήν λήψιν τών πλη
ροφοριών τούτων.
Ά ρ θ ρ ο ν 17.
Τ ά Συμβαλλόμενα Μέρη θά έπεκτείνωσι τήν νομικήν βοήθειαν ην παρέχουσιν
άλλήλοις εϊς τάς ποινικάς υποθέσεις και είς τ ά απαιτούμενα μέτρα προς έκτέ
λεσιν της παρούσης Συμβάσεως, περιλαμβανομένων και της διαβιβάσεως εν
ταλμάτων εκδοθέντων ύπό τών διοικητικών άρχων ώς κ α ι της επιδόσεως ενταλ
μάτων πληρωμής, του τελευταίου τούτου μέτρου μή λογιζομένου ώς μέτρου
εκτελέσεως.
"Αρθρον 18
Τό Κράτος της διαμονής θέλει πληροφορεί αμελλητί τό Κράτος, ένθα διε
πράχθη τό αδίκημα, περί τών ληφθέντων μέτρων έπί της αιτήσεως διώξεως ή
εκτελέσεως, έν έκατέρα δέ περιπτώσει αποστέλλει έγγραφον πιστοποιούν τήν
έκτέλεσιν της ποινής, προς τούτοις δέ, έν περιπτώσει διώξεως, έπίσημον άντί
γραφον της τελεσιδίκου αποφάσεως.
"Αρθρον 19
1. Τηρουμένων τών διατάξεων της παραγράφου 2 του. παρόντος άρθρου,
ουδόλως απαιτείται μετάφρασις τών αϊτήσεων διώξεως κ α ι εκτελέσεως κ α ι τών
επισυναπτομένων έγγραφων ουδέ ή μετάφρασις οιωνδήποτε έτερων έγγραφων
άφορώντων είς τήν έφαρμογήν της παρούσης Συμβάσεως. .
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2. Παν Συμβαλλόμενο ν Μέρος δύναται κατά τήν υπογραφή ν ή κατά τή\
κατάθεσιν του έγγραφου επικυρώσεως ή αποδοχής ή προσχωρήσεως, διά δη
λώσεως απευθυνόμενης προς τον Γενικόν Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευ
ρώπης, νά επιφύλαξη έαυτώ το δικαίωμα νά απαίτηση, όπως αί αιτήσεις και
τ α επισυναπτόμενα έγγραφα συνοδεύωνται εϊτε ύπό μεταφράσεως εις τήν
ο'ικείαν γλώσσαν του είτε υπό μεταφράσεως, εις τίνα των επισήμων γλωσσών
του Συμβουλίου της Ευρώπης, είτε εις ήν έκ των γλωσσών τούτων ήθελεν υπο
δείξει. Τά έτερα Συμβαλλόμενα Μέρη δύνανται νά άξιώσωσιν αμοιβαιότητα.
3. Το παρόν άρθρον ουδόλως επηρεάζει τάς διατάξεις τάς άφορώσας εις τήν
μετάφρασιν αιτήσεων και επισυναπτομένων έγγραφων, αΐτινες (διατάξεις)
τυχόν διαλαμβάνονται ε'ις συμβάσεις ή συμφωνίας τελούσας ήδη έν Ισχύϊ ή
αΐτινες δυνατόν νά συναφθώσι μεταξύ δύο ή πλειόνων Συμβαλλομένων Μερών.
"Αρθρον 20
'Αποδεικτικά στοιχεία και έγγραφα διαβίβαζόμενα κατ' έφαρμογήν της πα
ρούσης Συμβάσεως δεν χρήζουσι της νενομισμένης επικυρώσεως.
"Αρθρον 21
Τό προϊόν οιασδήποτε χρηματικής ποινής εισπραχθείσης συνεπεία αιτήσεων
διώξεως ή εκτελέσεως, θέλει περιέρχεται εις τήν κυριότητα του Κράτους της
διαμονής, δπερ δύναται νά διαθέτη τούτο κατά τό δοκούν.
"Αρθρον 22
Τό Κράτος της διαμονής κέκτηται τήν έξουσίαν δπως, τή αιτήσει του Κράτους
ένθα διεπράχθη τό αδίκημα, είσπράττη τ ά έξοδα διώξεως κ α ι εκδικάσεως της
υποθέσεως, άτινα έγένοντο εις τό Κράτος τούτο.
Έ ά ν προβή εις τήν εΐσπραξιν ταύτην, υποχρεούται νά καταβάλη είς τό Κρά
τος ένθα διεπράχθη τό αδίκημα μόνον τήν άμοιβήν τώ.ν.πραγματογνωμόνωνΐ 
"Αρθρον 23
Τά έξοδα διώξεως κ α ι εκτελέσεως, άτινα έγένοντο έν τω Κράτει της διαμο
νής, δέν επιστρέφονται.
Μέρος V .  Τ Ε Λ Ι ΚΑ Ι Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ
"Αρθρον 24
Έ ν τή παρούση Συμβάσει
(α) «Τροχαΐον αδίκημα» σημαίνει παν αδίκημα περιλαμβανόμενον έν τω
Πίνακι τω έπιγραφομένω /<Κοινός Πίναξ Τροχαίων Αδικημάτων» και
επισυναπτόμενα) τή παρούση Συμβάσει.
(β) «Κράτος ένθα διεπράχθη τό αδίκημα» σημαίνει τό Κράτος, Μέρος της
παρούσης Συμβάσεως, έπι τοΟ εδάφους ούτινος διεπράχθη τροχαΐον
τ ι αδίκημα.
( γ ) «Κράτος διαμονής» σημαίνει τό Κράτος Μέρος τής παρούσης Συμβά
σεως, ένθα συνήθως διαμένει δ διαπράξας τό τροχαΐον αδίκημα.
(δ) «Κανόνες οδικής κυκλοφορίας» σημαίνει οίονδήποτε κανόνα καλύ
πτοντα τ ά κεφάλαια 4 έως 7 του Παραρτήματος Ι τής παρούσης Συμτ
βάσεως, του έπιγραφομένου «Κοινός Πίναξ Τροχαίων Αδικημάτων».
(ε) Ό δρος «Άπόφασις» άφορα είς τάς ύπό των Δικαστικών 'Αρχών έκδι
δομένας αποφάσεις, περιλαμβανομένων και των ποινικών βούλευμα
των (ordonnances penales) και τών προστίμων συμβιβασμού (amcndes
de composition).
(στ) Ό δρος «διοικητική άπόφασις» άφορα είς τάς είς ώρισμένα Κράτη
έκδιδομένας αποφάσεις ύπό διοικητικών 'Αρχών, εξουσιοδοτημένων νά
έπιδάλλωσι τάς ύπό του Νόμου προδλεπομένας κυρώσεις προς κατα
στολήν ώρισμένων κατηγοριών τροχαίων αδικημάτων.
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3. Όδήγησις οχήματος ύφ' ενός προσώπου

(α) είς κατάστασιν μέθης ή ύπό την έπίδρασιν του οινοπνεύματος· :·
(β) ύπό την έτπδρασιν ναρκωτικών ή προϊόντων εχόντων ανάλογους ένερ :
γείας'
(γ) άνειτιτηδείου συνεπεία υπερβολικής .κοπώσεως.
4. Όδήγησις μηχανοκινήτου οχήματος μη καλυπτομένου ύπό ασφαλείας
έξασψαλιζούσης τήν άστικήν ευθύνη ν δια ζημίας προξενουμένας εις τρ.ίτους, ώς
έκ της χρησιμοποιήσεως του οχήματος τούτου.
. , . . · .
5. "Αρνησις υπακοής εις τάς διαταγάς τροχονόμου σχετικάς μέ τήν όδικήν
κυκλοφορίαν.
6. Παράβασις των κανόνων των άφορώντων είς—
(α) τήν ταχύτητα των οχημάτων'
(β) τήν θέσιν των οχημάτων έν κινήσει και τήν κατεύθυνσιν της πορείας
των, τήν διασταύρωσιν, τό προσπέρασμα, τήν άλλαΥήν κατευθύνσεως
και τό πέρασμα των Ισόπεδων διαβάσεων'
(γ) τήν προτεραιότητα διαβάσεως'
(δ) τό προνόμιον κυκλοφορίας ώρισμένων οχημάτων ώς τά οχήματα της
πυροσβεστικής υπηρεσίας, τά ασθενοφόρα και τά αστυνομικά οχήματα,
(ε) τά σήματα και τά έπι του εδάφους σημεία, ε'ιδικώτερον δέ τό σήμα
«STOP» ( Σ τ ο π ) '
(στ) τήν στάθμευσιν και τήν στάσιν των οχημάτων είς ώρισμένας οδούς
(Ιδίως λόγω του βάρους και των διαστάσεων των)'
.
(ζ) τήν εΐσοδον τών οχημάτων ή κατηγοριών οχημάτων και του φορτίου;
των'
(η) τον έξοπλισμόν ασφαλείας τών οχημάτων και του φορτίου των'
(θ) τήν σήμανσιν οχημάτων και φορτίων'
(ι) τόν φωτισμόν τών οχημάτων και τήν χρησιμοποίησιν τών φώτων'
(ια) τό βάρος και τήν χωρητικότητα τών οχημάτων'
(ιβ) τήν έγγραφήν τών οχημάτων είς τά μητρώα, τήν πινακίδα έγγραφης
των και τά διακριτικά σημεία της εθνικότητος των.
7. Όδήγησις άνευ έγκυρου προς τούτο αδείας.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
1. "Εκαστον τών Συμβαλλομένων Μερών δύναται νά δηλώση δτι επιφυλάσ
σει έαυτω τό δικαίωμα δ π ω ς 
(α) μή άποδεχθή τό μέρος 111 ή δπως άποδεχθή τοΟτο μόνον καθ* δσον
άφορα" είς ώρισμένας κατηγορίας κυρώσεων ή μέτρων εκτελέσεως'
(β) μή άποδεχθή τό άρθρον 6 ή δπως άποδεχθή ώρισμένας μόνον τών
διατάξεων του.
.. 
2. "Εκαστον τών Συμβαλλομένων Μερών δύναται νά δηλώση δτι διά λόγους
συνταγματικής φύσεως δέν δύναται νά δεχθή τάς αιτήσεις διώξεως ειμή μόνον
είς τάς περιπτώσεις τάς καθωρισμένας έν τη οικεία αύτοΟ Νομοθεσία.

"Ετυιτώθη έν τφ ΤυπογραφεΙω xftc Κυποιακή ς Δημοκρατίας

έν Λευκωσία
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"Αρθρον 33
1. Ή παρούσα Σύμβασις θέλει· παραμείνει έν ίσχύϊ άνευ περιορισμού διαρ
κείας.
2. Παν Συμβαλλόμενον Μέρος δύναται, καθ' ήν εκτασιν το άφορα, νά κα
τ α γ γ ε ί λ η τήν παρουσαν Σύμβασιν διά κοινοποιήσεως απευθυνόμενης προς τον
Γενικόν Γραμματέα τοΟ Συμβουλίου της Ευρώπης.
3. Ή κ α τ α γ γ ε λ ί α άρχεται Ισχύουσα £ξ μήνας άπό τής ημερομηνίας λήψεως
της κοινοποιήσεως ύπό τοΟ Γενικού Γραμματέως.
"Αρθρον 34
Ό Γενικός Γραμματεύς τοΟ Συμβουλίου τής Ευρώπης θέλει κοινοποιήσει ε'ις
τ ά Κράτη Μέλη τοΟ Συμβουλίου ώς και εις πάν Κράτος, δπερ ήθελε προσχω
ρήσει είς τήν παροΟσαν Σύμβασιν—
(α) πάσαν ύπογραφήν"
(β) τήν κατάθεσιν παντός έγγραφου επικυρώσεως, αποδοχής ή προσχω
ρήσεως'
( γ ) πάσαν ήμερομηνίαν ενάρξεως τής 'ισχύος τής παρούσης Συμβάσεως
συμφώνώς τω άρθρω.29'
,
.
(δ) πάσαν κοινοποίησιν ή γνωστοποίησιν ληφθεΐσαν κατ' έφαρμογήν των
διατάξεων τής παραγράφου 4 του άρθρου 15, τής παραγράφου 2 του
άρθρου 19, των παραγράφων 2, 3, 4 καΐ 5 του άρθρου 25, τής παρα
γράφου 2 του άρθρου 27 και τής παραγράφου 4 του άρθρου 32'
(ε) πασαν δήλωσιν ληφθεΐσαν κατ 1 έφαρμογήν των διατάξεων των παρα
γράφων 2 καΐ 3 τοΟ άρθρου 31'
(στ) πάσαν έπιφύλαξιν γενομένην κατ' έφαρμογήν των διατάξεων, τής πα
ραγράφου 1 του άρθρου 32"
(ζ) τήν άνάκλησιν οίασδήποτε επιφυλάξεως, γενομένην κατ' έφαρμογήν
τών διατάξεων τής παραγράφου 2 του άρθρου 32'
(η) πάσαν κοινοποίησιν ληφθεΐσαν κατ' έφαρμογήν τών διατάξεων τοΰ
άρθρου 33, ώς κ α ι τήν ήμερομηνίαν καθ ήν ή κ α τ α γ γ ε λ ί α θέλει τεθή
έν ίσχύΐ.
"Αρθρον 35
Ή παρούσα Σύμβασις ώς και αϊ δυνάμει ταύτης γενόμεναι δηλώσεις και
κοινοποιήσεις θά τυγχάνωσιν εφαρμογής μόνον καθ' δσον άφορα εις τροχαία
αδικήματα, ατινα διεπράχθησαν μετά, τήν έΛαρξιν τής 'ισχύος της Συμβάσεως
μεταξύ τών ενδιαφερομένων Συμβαλλομένων Μερών.
ΕΙς πίστωσιν οι υπογεγραμμένοι, δεόντως εξουσιοδοτημένοι προς τούτο, υπέ
γραψαν τήν παροΟσαν Σύμβασιν.
Έγένετο έν Στρασβούργω τή 30ή Νοεμβρίου 1964 είς τήν Γαλλικήν κ α ι τήν
Ά γ γ λ ι κ ή ν , αμφοτέρων τών κειμένων όντων έξ ίσου αυθεντικών είς· 'έν μόνον
άντίτυπον, κατατιθέμενον είς τ ά άρχεΐα του Συμβουλίου τής Ευρώπης.
Ό Γενικός Γραμματεύς του Συμβουλίου τής Ευρώπης.θέλει .αποστείλει κε
κυρωμένα αντίγραφα είς &ν Μκαστον τών ύπογραψάντων κ α ι προσχωρησάντων
Κρατών.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
Κοινός Πίναξ Τροχαίων Άδικημάτο^ν
1. 'Ανθρωποκτονία έξ αμελείας ή ακουσία σωματική βλάβη, προξενούμεναι
έν τω πλαισίω τής οδικής κυκλοφορίας.
2. «Πλημμέλημα φυγής» ήτοι παράβασις τών υποχρεώσεων είς άς υπόκεινται
οί οδηγοί οχημάτων οί ενεχόμενοι εις όδικόν ατύχημα.
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"Αρθρον 29
1. Ή παρούσα Σύμβασις είναι ανοικτή προς ύπογραφήν ύπό των Κρατών
Μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Αύτη υπόκειται εις έπικύρωσιν ή άπσ
δοχήν. Τα έγγραφα επικυρώσεως ή αποδοχής θέλουν κατατίθεσθαι παρά τω
Γενικω Γραμματεΐ του Συμβουλίου της Ευρώπης.
2. Ή Σύμβασις θέλει τεθή έν ίσχύϊ τρεις μήνας μετά τήν κατάθεσιν του τρί
του έγγραφου επικυρώσεως ή αποδοχής.
3. "Εναντι παντός ύπογράψαντος Κράτους, δπερ ήθελεν επικυρώσει ή άπο
δεχθή αυτήν μεταγενεστέρως, ή παρούσα Σύμβασις θέλει τεθή έν Ισχύϊ τρεις
μήνας μετά τήν κατάθεσιν του οικείου έγγραφου επικυρώσεως ή αποδοχής.
"Αρθρον 30
1. Μετά τήν έναρξιν τής ισχύος τής παρούσης Συμβάσεως, ή 'Επιτροπή των
Υπουργών του Συμβουλίου τής Ευρώπης δύναται νά προσκαλέση παν Κράτος,
μή Μέλος του Συμβουλίου, δπως προσχώρηση είς τήν παρουσαν Σύμβασιν.
2. Ή προσχώρησις θέλει έπιτευχθή διά καταθέσεως παρά τω Γενικω Γραμ
ματεΐ του Συμβουλίου τής Ευρώπης τοΟ έγγραφου προσχωρήσεως, θέλει δέ
τεθή έν ίσχύϊ τρεις μήνας μετά τήν κατάθεσιν της.
"Αρθρον 31
1. Πάν Συμβαλλόμενον Μέρος δύναται, κατά τήν ύπογραφήν ή κατά τήν
κατάθεσιν του έγγραφου επικυρώσεως, αποδοχής ή προσχωρήσεως, νά προσδιο
ρίση τό ή τ ά εδάφη, εντός των οποίων ή παρούσα Σύμβασις θά τυγχάνη εφαρ
μογής.
2. Παν Συμβαλλόμενον Μέρος δύναται κατά τήν κατάθεσιν του έγγραφου
επικυρώσεως, αποδοχής ή προσχωρήσεως ή κατά πάντα μετέπειτα χρόνον, νά
έπεκτείνη τήν έφαρμογήν τής παρούσης Συμβάσεως διά δηλώσεως, απευθυ
νόμενης εις τόν Γενικόν Γραμματέα του Συμβουλίου τής Ευρώπης, έπί παντός
έτερου εδάφους καθοριζομένου έν τή δηλώσει του καΐ του οποίου ε γ γ υ ά τ α ι
τάς διεθνείς σχέσεις ή διά λογαριασμόν ούτινος εΐναι έξουσιοδοτημένον νά
συμβληθή.
„ ^
3. Πάσα δήλωσις γενομένη δυνάμει τής προηγουμένης παραγράφου δύναται
ν' άνακληθή καθ' όσον άφορα είς οιανδήποτε έδαφικήν περιοχήν καθορισθεΐσαν
έν τή δηλώσει ταύτη κατά τήν έν άρθρω 33 τής παρούσης Συμβάσεως διαδι
κασίαν.
"Αρθρον 32
1. Παν Συμβαλλόμενον Μέρος δύναται, κατά τήν ύπογραφήν ή τήν κατάθεσιν
του έγγραφου επικυρώσεως, αποδοχής ή προσχωρήσεως νά δηλώση δτι ποιείται
χρήσιν μιας ή πλειόνων των έν τω Παραρτήματι I I τής παρούσης' Συμβάσεως
αναφερομένων επιφυλάξεων.
2. Παν Συμβαλλόμενον Μέρος δύναται νά άνακαλέση έν δλω ή έν μέρει
οιανδήποτε έπιφύλαξιν γενομένην ύπ' αύτου δυνάμει τής προηγουμένης παρα
γράφου, διά δηλώσεως απευθυνόμενης είς τόν Γενικόν Γραμματέα του Σ υ μ 
βουλίου τής Ευρώπης' πάσα τοιαύτη άνάκλησις άρχεται ισχύουσα άπό της ημε
ρομηνίας τής λήψεως αυτής.
3. Τό Συμβαλλόμενον Μέρος, δπερ ήθελε διατυπώσει έπιφύλαξιν καθ* δσον
άφορα εις διάταξίν τίνα τής παρούσης Συμβάσεως, δέν δύναται νά άξιώση
τήν έφαρμογήν τής έν λόγω διατάξεως ύφ' οιουδήποτε έτερου Μέρους, ούχ
ήττον δμως δύναται, έάν ή έπιφύλαξις εΤναι μερική ή ύπό αΓρεσιν, νά άξιώση
τήν έφαρμογήν τής διατάξεως ταύτης έν ώ μέτρω τήν απεδέχθη.
4. Παν Συμβαλλόμενον Μέρος δύναται, κατά τήν ύπογραφήν τής παρούσης
Συμβάσεως ή κατά τήν κατάθεσιν του έγγραφου επικυρώσεως, αποδοχής ή
προσχωρήσεως, διά δηλώσεως απευθυνόμενης είς τόν Γενικόν Γραμματέα του
Συμβουλίου τής Ευρώπης, νά γνωστοποίηση δτι θεωρεί τήν έπικύρωσιν, τήν
άποδοχήν ή τήν προσχώρησιν ώς έπαγομένην, κατά τό Διεθνές Δίκαιον] τήν
ύποχρέωσιν δπως λάβη έν τή οικεία αύτοΟ νομοθεσία, τ ά απαιτούμενα προς
έφαρμογήν της ώς είρηται Συμβάσεως μέτρα.
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"Αρθρον 25
1. Τό Παράρτημα 1 της παρούσης Συμβάσεως, το έπιγραφόμενον «Κοινός
Πίναξ Τροχαίων Αδικημάτων» συνιστά αναπόσπαστο ν μέρος της Συμβάσεως
ταύτης.
2. "Εκαστον Συμβαλλόμενον Μέρος δύναται, κατά πάντα χρόνον, δι' έγγρα
φου κοινοποιήσεως απευθυνόμενης είς τόν Γενικόν Γραμματέα του Συμβουλίου
της Ευρώπης, νά γνωστοποίηση τ ά τροχαία αδικήματα, άτινα δέν διαλαμβά
νονται έν τω Παραρτήματι Ι κ α ι έφ* ων επιθυμεί νά τυγχάνη εφαρμογής ή
παρούσα Σύμβασις ή εκείνα, άτινα διαλαμβάνονται μέν έν τω Παραρτήματι
Ι καΐ άτινα επιθυμεί νά εξαίρεση της εφαρμογής ταύτης, εις τάς σχέσεις του
μετά τών λοιπών Συμβαλλομένων Μερών.
3. Έ ν περιπτώσει προσθήκης ύφ' ενός τών Συμβαλλομένων Μερών νέων
αδικημάτων είς τόν έν τω Παραρτήματι Ι της παρούσης Συμβάσεως περιλαμ
βανόμενον Πίνακα, τ ά λοιπά Συμβαλλόμενα Μέρη θά κοινοποιήσωσιν, έφ* δσον
ενδείκνυται, τήν άποδοχήν των είς τόν Γενικόν Γραμματέα του Συμβουλίου
της Ευρώπης. Έπίκλησις τών τοιούτων προσθηκών, μεταξύ αυτών, είναι δυ
νατή μόνον μετά τρεις μήνας άπό τής τοιαύτης κοινοποιήσεως.
4. Έ ν περιπτώσει αφαιρέσεως ύφ' ενός τών Συμβαλλομένων Μερών άδικη
μάτων, άτινα διαλαμβάνονται είς τόν έν τω Παραρτήματι Ι τής παρούσης Συμ
βάσεως περιλαμβανόμενον Πίνακα, ή έν παραγράφω 2 τοΟ παρόντος άρθρου
προβλεπομένη κοινοποίησις θά £χη ίσχύν — έάν μέν γίνη κ α τ ά τήν ύπογραφήν
τής Συμβάσεως ή τήν κατάθεσιν τοΟ έγγραφου επικυρώσεως, τής αποδοχής
ή της προσχωρήσεως — τήν ήμέραν καθ' ην άρχεται ή Ισχύς τής Συμβάσεως,
έάν δέ γίνη μεταγενεστέρως, τρεις μήνας άπό τής λήψεως τής κοινοποιήσεως
ύπό του Γενικού Γραμματέως τοΟ Συμβουλίου τής Ευρώπης. . Πάν Συμβαλ
λόμενον Μέρος δύναται νά άξιώση αμοιβαιότητα.
5. "Εκαστον τών Συμβαλλομένων Μερών δύναται νά δηλώση δτι υποχρεού
τ α ι έκ τής οίκείας αύτου Νομοθεσίας δπως ύποβάλη τήν έν ταΐς παραγράφοις
2 κ α ι 3 προβλεπομένην κοινοποίησα/ είς τήν εγκρισιν τών Νομοθετικών του
οργάνων. Έ ν τοιαύτη περιπτώσει ή προσθήκη εις τόν έν τω Παραρτήματι Ι
προβλεπόμενον Πίνακα ούδεμίαν ίσχύν κέκτηται, καθ' δσον άφορα είς τό Μέ
ρος τούτο, μέχρις ού πληροφόρηση τόν Γενικόν Γραμματέα του Συμβουλίου
της Ευρώπης περί τής άπολήψεως τής τοιαύτης εγκρίσεως.
"Αρθρον 26
Ή παρούσα Σύμβασις δέν περιορίζει τήν αρμοδιότητα του Κράτους τής δια
μονής έπί θεμάτων διώξεως ή εκτελέσεως, ήν παρέχει αύτώ ή οικεία αύτου
Νομοθεσία.
"Αρθρον 27
1. Έ ά ν δύο ή πλείονα Συμβαλλόμενα Μέρη βασίσωσι τάς σχέσεις των έπί
ενιαίας νομοθεσίας ή έπί ειδικού κανονισμού" άμοιβαιότητος, ταύτα δύνανται
νά έπιλέξωσιν δπως ρυθμίζωσι τάς αμοιβαίας έπί τούτω σχέσεις των, αποκλει
στικώς βάσει τών έν λόγω συστημάτων, ανεξαρτήτως τών διατάξεων τής πα
ρούσης Συμβάσεως.
2. Τά Συμβαλλόμενα Μέρη, άτινα, συμφώνως ταΐς διατάξεσι του παρόντος
άρθρου, ήθελον αποκλείσει έκ τών αμοιβαίων αυτών σχέσεων τήν έφαρμογήν
της παρούσης Συμβάσεως, δέον δπως άποστέλλωσιν έπί τούτω κοινοποίησιν
είς τόν Γενικόν Γραμματέα του Συμβουλίου τής Ευρώπης.
"Αρθρον 28
Ή Ευρωπαϊκή Επιτροπή έπί τών Ε γ κ λ η μ α τ ο λ ο γ ι κ ώ ν Προβλημάτων του
Συμβουλίου τής Ευρώπης θέλει τηρείται  ενήμερος έπί της εφαρμογής τής πα
ρούσης Συμβάσεως, θά πράττη δέ πάν δ,τι άναγκαΐον δια τήν φιλικήν διακα
νόνισιν πάσης διαφοράς, ήτις ήθελε προκύψει έκ τής εκτελέσεως τής παρούσης
Συμβάσεως.
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"Αρθρον 33
1. Ή παρούσα Σύμβασις θέλει παραμείνει έν ίσχύϊ άνευ περιορισμού διαρ
κείας.
2. Πάν Συμβαλλόμενον Μέρος δύναται, καθ' ήν εκτασιν το άφορα, νά κα
ταγγείλη τήν παρουσαν Σύμβασιν διά κοινοποιήσεως απευθυνόμενης προς τόν
Γενικόν Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης.
3. Ή καταγγελία άρχεται Ισχύουσα Μξ μήνας άπό τής ημερομηνίας λήψεως
της κοινοποιήσεως ύπό τοΟ Γενικού Γραμματέως.
"Αρθρον 34
Ό Γενικός Γραμματεύς του Συμβουλίου τής Ευρώπης θέλει κοινοποιήσει εις
τα Κράτη Μέλη του Συμβουλίου ώς και εις πάν Κράτος, δπερ ήθελε προσχω
ρήσει είς τήν παροΟσαν Σύμβασιν—
(α) πάσαν ύπογραφήν"
(β) τήν κατάθεσιν παντός έγγραφου επικυρώσεως, αποδοχής ή προσχω
ρήσεως'
(γ) πάσαν ήμερομηνίαν ενάρξεως τής ισχύος τής παρούσης Συμβάσεως
συμφώνώς τω άρθρω.29'
(δ) πάσαν κοινοποίησιν ή γνωστοποίησιν ληφθεΐσαν κατ' έφαρμογήν των
διατάξεων τής παραγράφου 4 τοΰ άρθρου 15, τής παραγράφου 2 τοΟ
άρθρου 19, των παραγράφων 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 25, τής παρα
γράφου 2 τοΟ άρθρου 27 και της παραγράφου 4 τοΟ άρθρου 32"
(ε) πάσαν δήλωσιν ληφθεΐσαν κατ' έφαρμογήν* των διατάξεων των παρα
γράφων 2 καΐ 3 του άρθρου 31'
(στ) πάσαν έπιφύλαξιν γενομένην κατ' έφαρμογήν των διατάξεων, τής πα
ραγράφου 1 τοΰ άρθρου 32'
(ζ) τήν άνάκλησιν οιασδήποτε επιφυλάξεως, γενομένην κατ' έφαρμογήν
των διατάξεων τής παραγράφου 2 του άρθρου 32'
(η) πάσαν κοινοποίησιν ληφθεΐσαν κατ' έφαρμογήν των διατάξεων του
άρθρου 33, ώς και τήν ήμερομηνίαν καθ ήν ή καταγγελία θέλει τεθή
έν ίσχύΐ.
"Αρθρον 35
Ή παρούσα Σύμβασις ώς και αϊ δυνάμει ταύτης γενόμεναι δηλώσεις και
κοινοποιήσεις θά τυγχάνωσιν εφαρμογής μόνον καθ' δσον άφορα εις τροχαία
αδικήματα, άτινα διεπράχθησαν μετά, τήν έναρξιν τής ισχύοςτής Συμβάσεως
μεταξύ των ενδιαφερομένων Συμβαλλομένων Μερών.
Είς πίστωσιν οί υπογεγραμμένοι, δεόντως εξουσιοδοτημένοι προς τούτο, υπέ
γραψαν τήν παρουσαν Σύμβασιν.
Έγένετο έν Στρασβούργο) τή 30ή Νοεμβρίου 1964 είς τήν Γαλλικήν και τήν
Άγγλικήν, αμφοτέρων των κειμένων όντων έξ ίσου αυθεντικών εις :'έν μόνον
άντίτυπον, κατατιθέμενον είς τά αρχεία του Συμβουλίου τής Ευρώπης.
Ό Γενικός Γραμματεύς του Συμβουλίου τής Ευρώπης, θέλει .αποστείλει κε
κυρωμένα αντίγραφα εις Μν ε'καστον των ύπογραψάντων και προσχωρησάντων
Κρατών.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Κοινός Πίναξ Τροχαίων 'Αδικημάτων
1. 'Ανθρωποκτονία έξ αμελείας ή ακουσία σωματική βλάβη, προξενούμεναι
έν τω πλαισίω τής οδικής κυκλοφορίας.
2. «Πλημμέλημα φυγής» ήτοι παράβασις των υποχρεώσεων είς άς υπόκεινται
οί οδηγοί οχημάτων οί ενεχόμενοι έίς όδι'κόν ατύχημα.
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3. Όδήγησις οχήματος ύφ' ενός προσώπου·
(α) εις κατάστασιν μέθης ή ύττό την έπίδρασιν τοΰ οινοπνεύματος·, .■
(β) ύπό την έπίδρασιν ναρκωτικών ή προϊόντων εχόντων ανάλογους ένερ :
γείας'
(γ) άνεπιτηδείου συνεπεία υπερβολικής κοπώσεως.
4. Όδήγησις μηχανοκινήτου οχήματος μη καλυπτομένου υπό ασφαλείας
έξασψαλιζούσης την άστικήν εύθύνην δια ζημίας προξενουμένας είς τρίτους, ώς
έκ της χρησιμοποιήσεως του οχήματος τούτου.
. , . . · .
5. "Αρνησις υπακοής είς τάς διαταγάς τροχονόμου σχετικάς μέ τήν όδικήν
κυκλοφορίαν.
6. Παράβασις τών κανόνων των άφορώντων είς—
(α) τήν ταχύτητα τών οχημάτων'
(β) τήν θέσιν τών οχημάτων έν κινήσει και τήν κατεύθυνσιν της πορείας
των, τήν διασταύρωσιν, τό προσπέρασμα, τήν άλλανήν κατευθύνσεως
και τό πέρασμα τών Ισόπεδων διαβάσεων
(γ) τήν προτεραιότητα διαβάσεως'
(δ) τό προνόμιον κυκλοφορίας ορισμένων οχημάτων ώς τα οχήματα τής
πυροσβεστικής υπηρεσίας, τά ασθενοφόρα και τά αστυνομικά οχήματα,
(ε) τά σήματα και τά επί του εδάφους σημεία, είδικώτερον δέ τό σήμα
«STOP» (Στοπ)"
(στ) τήν στάθμευσιν και τήν στάσιν τών οχημάτων είς ώρισμένας οδούς
(ιδίως λόγω του βάρους καΐ τών διαστάσεων των)'
(ζ) τήν εϊσοδον τών οχημάτων ή κατηγοριών οχημάτων και τοΟ φορτίου;
των
.
·
(η) τον έξοπλισμόν ασφαλείας τών οχημάτων και του φορτίου των'
(θ) τήν σήμανσιν οχημάτων και φορτίων'
(ι) τόν φωτισμόν τών οχημάτων και τήν χρησιμοποίησιν τών φώτων
(ια) τό βάρος και τήν χωρητικότητα τών οχημάτων;
(ιβ) τήν έγγραφήν τών οχημάτων είς τά μητρώα, τήν πινακίδα έγγραφης
των και τά διακριτικά σημεία τής εθνικότητος των.
7. Όδήγησις άνευ έγκυρου προς τούτο άδειας.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
1. "Εκαστον τών Συμβαλλομένων Μερών δύναται νά δήλωση δτ ι επιφυλάσ
σει έαυτώ τό δικαίωμα δπως —
(α) μή άποδεχθή τό μέρος III ή δπως άποδεχθή .τούτο μόνον καθ' δσον
άφορα εις ώρισμένας κατηγορίας κυρώσεων ή μέτρων εκτελέσεως·
(β) μή άποδεχθή τό άρθρον 6 ή δπως άποδεχθή ώρισμένας μόνον τών
διατάξεων του.
. 
2. "Εκαστον τών Συμβαλλομένων Μερών δύναται νά δηλώσή δτι διά λόγους
συνταγματικής φύσεως δέν δύναται νά δεχθή τάς αιτήσεις διώξεως ειμή μόνον
εις τάς περιπτώσεις τάς καθωρισμένας έν τή οικεία αύτου Νομοθεσία.

Έτυπώθη έν τ© Τι/πογραφεΙω τή ς
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