
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
υπ 'Αρ.-886 της 9ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1971 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ό περί της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας δια την παρεμπόδισιν εκπομπών έκ" 

σταθμών κειμένων έκτος του εθνικού εδάφους (Κυρωτικός) Νόμος του 1971 
εκδίδεται δια δημοσιεύσεως είς την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημο
κρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 36 του 1971 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΤΚΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΝ Δ Ι Α ΤΗΝ 
Π Α Ρ Ε Μ Π Ο Δ Ι Σ Ι Ν ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΕΚ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 

ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1 . Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί της Ευρωπαϊκής Συνοπτικός 
Συμφωνίας δια τήν-παρεμπόδισιν εκπομπών έκ σταθμών κειμένων τίτλος, 
έκτος του εθνικού εδάφους (Κυρωτικός) Νόμος του 1971. 

2. Έν τώ παρόντι Νόμω έκτος έάν έκ του κειμένου προκύπττ] διά Ερμηνεία 
φόρος έννοια— 

«Συμφωνία» σημαίνει τήν Εύρωπαΐκήν Συμφωνίαν διά τήν παρ
εμπόδισιν εκπομπών έκ σταθμών κειμένων έκτος του έθνικοΰ εδά
φους τήν γενομένη ν έν Στρασβούργω τήν 22αν ' Ιανουαρίου 1965. 

3. "Η Συμφωνία, της όποιας τό κείμενον εκτίθεται είς τόν Πίνακα κόρωσις 
καΐ τήν οποίαν ή Δημοκρατία υπέγραψε βάσει 'Αποφάσεως τοΟ Συμφωνίας. 
Υπουργικού Συμβουλίου ύπ* άρ. 10087 καΐ ήμερομηνίαν 12ην Νοεμ Πίναξ. 
βρίου 1970, διά τοο παρόντος Νόμου κυρουται. 

ΠΙΝΑΞ 
("Αρθρον 3) 

Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ Δ Ι Α ΤΗΝ Π Α Ρ Ε Μ Π Ο Δ Ι Σ Ι Ν ΕΚΠΟΜΠΩΝ 
ΕΚ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ 

Τά Κράτη Μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, τά υπογράφοντα τήν 
παρουσαν, 

Λαβόντα ύπ* δψιν δτι σκοπός του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι ή έπί-
τέυξις μείζονος ένότητος μ£ταξύ τών Μελών αύτου, 
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Λαβόντά ύπ* όψιν δτι δ Κανονισμός Ραδιοεπικοινωνιών, 6 προσηρτημένος 
είς τήν Διεθνή Σύμβασιν Τηλεπικοινωνιών, απαγορεύει τήν έγκαθίδρυσιν και ' 
χρήσιν ραδιοσταθμών έπί πλοίων, αεροσκαφών ή οίωνδήποτε έτερων πλωτών 
ή Ιπταμένων αντικειμένων, έκτος τόΟ εθνικού εδάφους, 

Λαβόντα, προς τούτοις, cm* όψιν τό εύκταΐον της λήψεως μέτρων δια τήν 
πιθανότητα παρεμποδίσεως της εγκαθιδρύσεως και χρήσεως ραδιοσταθμών έπί 
αντικειμένων προσηρτη μένων έπί του βυθού τής θαλάσσης ή υποστηριζόμενων 
ύπ* αύτοΰ, έκτος του εθνικού εδάφους, 

Λαβόντα ύπ' όψιν τό εύκταΐον τής έπί τούτω Ευρωπαϊκής συνεργασίας, 

Συνεφώνησαν τά ακόλουθα : . · 

ΑΡΘΡΟΝ 1 
Ή παρίϋσα Συμφωνία άφορα είς ραδιοσταθμούς, οϊτινες είναι έ^ κατέστη- -

μένοι ή διατηρούνται έπί πλοίων, αεροσκαφών ή οίωνδήποτε έτερων πλωτοΆ' 
ή ίπταμέ\ων αντικειμένων και οΐτινες, έκτος του εθνικού εδάφους, μεταβιβά
ζουσιν έκπομπάς προοριζομένας ή δυναμένας νά ληφθώσιν, έν δλω ή έν μέρει, 
εντός τής επικρατείας οιουδήποτε Συμβαλλομένου Μέρους, ή οϊτινες προκα
λοΰσιν έπιδλαβεΐς παρεμβολάς είς οιανδήποτε ύπηρέσίαν ραδιοεπικοινωνιών 
λειτουργούσαν κατ' έξουσιοδότησιν Συμβαλλομένου τινός Κράτους, συμφώνως 
ταΐς διατάξεσι του Κανονισμού Ραδιοεπικοινωνιών. 

ΑΡΘΡΟΝ 2 
1. "Εκαστον τών Συμβαλλομένων Μερών αναλαμβάνει δπως λάβη τά 

κατάλληλα μέτρα ίνα καταστήση συμφώνως τη εθνική αύτοΰ νομοθεσία άξιο 4 
ποινον αδίκημα τήν έγκαθίδρυσιν ή λειτουργίαν τών έν τω άρθρο 1 αναφερο
μένων ραδιοσταθμών, ωσαύτως δε οιανδήποτε πραξιν συνεργασίας, έοκεμμένως 
γενομένην. 

2. Καθ' δσον άφορα είς τους έν τω άρθρω 1 αναφερομένους ραδιοσταθμούς, 
αϊ ακόλουθοι πράξεις λογίζονται ώς πράξεις συνεργασίας : 

(α) ή προμήθεια, διατήρησις ή επισκευή εξοπλισμού" 
(β) ή προμήθεια εφοδίων' 
(γ) ή προμήθεια μεταφορικών μέσων ή ή μεταφορά προσώπων, εξοπλι

σμού ή εφοδίων 
(δ) ή παραγγελία ή παραγωγή πάσης φύσεως υλικού, περιλαμβανομέ

νων και τών διαφημίσεων, προς εκπομπήV 
(ε) ή παροχή υπηρεσιών άναφορικώς προς τήν διαφήμισιν, προς δφελος 

τών σταθμών. 

ΑΡΘΡΟΝ 3 
"Εκαστον τών Συμβαλλομένων Μερών θέλει εφαρμόζει, συμφώνως τή εθνι

κή αύτου νομοθεσία, τάς διατάξεις τής παρούσης Συμφωνίας καθ' δσον άφορα 
ε ί ς 

(α) τους υπηκόους αυτού, οΐτινες ήθελον διαπράξει οιανδήποτε τών έν 
τω αρθρω 2 αναφερομένων πράξεων, έπί τής εδαφικής αύτου επι
κρατείας, τών πλοίων ή αεροσκαφών αύτοΟ ή έκτος τοο έθνικοϋ αύτου 
εδάφους έφ' οιωνδήποτε πλοίων, αεροσκαφών ή έτερων πλωτών ή 
ιπταμένων αντικειμένων" 

(β) εις τους μή υπηκόους αύτοΟ. οΐτινες ήθελον διαπράξει οΙανδήποτε 
τών έν τω αρθρω 2 αναφερομένων πράξεων, έπί τής εδαφικής αύτοΟ 
επικρατείας, τών πλοίων ή αεροσκαφών αύτοΟ ή έκτος του εθνικοί) 
αύτοΟ εδάφους έφ* οίωνδήποτε πλοίων, αεροσκαφών ή έτερων πλω
τών ή Ιπταμένων αντικειμένων. 
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ΑΡΘΡΟΝ 4 
^ Ουδέν τών έν τηπαρούση Σ υμφωνίο; διαλαμβανομένων θέλει θεωρηθή ώς 

παρεμποδίζον οΐόνδηποτε τών Συμβαλλομένων Μερών : 
(α) νά θεώρηση ως άξιόποινον αδίκημα και πράξεις ετέρας πλην τών 

αναφερομένων έν τω αρθρω 2 καΐ να έφαρμόση τάς οίκείας προνοίας 
έπί προσώπων έτερων πλην τών αναφερομένων έν τω άρθρω 3' 

(β) νά έφαρμόση τάς διατάξεις της παρούσης Συμφωνίας επί ραδιοστα
θμών εγκατεστημένων ή διατηρουμένων έπί αντικειμένων προσηρτη
μένων έπί του βυθού της θαλάσσης ή υποστηριζόμενων ύπ' αύτου. 

ΑΡΘΡΟΝ 5 
Τά Συμβαλλόμενα Μέρη δύνανται νά έπιλέξωσιν δπως μή έφαρμόζωσι τάς 

διατάξεις της παρούσης Συμφωνίας ά.αφορικώς προς τάς υπηρεσίας τών εκτε
λεστών, αϊτινες παρεσχέθησαν άλλαχου και ουχί είς τους έν τω άρθρω 1 ανα
φερομένους σταθμούς. *\ ~, 

ΑΡΘΡΟΝ 6 
At διατάξεις του άρθρου 2 δέν θά τυγχάνωσιν εφαρμογής έπι πράξεων 

ενεργούμενων έπί τω τέλει βοηθείας πλοίου ή αεροσκάφους ή οιουδήποτε «έτε
ρου πλωτοΟ ή ιπταμένου αντικειμένου, τελούντος έν κινδύνω ή έπί τω τέλει προ. 
στασίας ανθρωπινής ζωής. 

ΑΡΘΡΟΝ 7 
Ουδεμία έπιφύλαξις είς τάς διατάξεις της παρούσης Συμφωνίας είναι απο

δεκτή. 
ΑΡΘΡΟΝ 8 

1. Ή παρούσα Συμφωνία θά ει1 αι ανοικτή προς ύπογραφήν ύπό τών Κρα
τών Μελών του Συμβουλίου της Ευρώπη ζ, άτινα δύνανται νά καταστώσι Συμ
βαλλόμενα Μέρη εϊτε διά— 

(α) της υπογραφής αυτής άνευ επιφυλάξεως, καθ' δσον άφορα είς τήν 
έπικύρωσιν ή τήν άποδοχήν' εϊτε 

(β) διά της υπογραφής αυτής μετ* επιφυλάξεως καθ* δσον άφορα είς 
τήν έπικύρωσιν ή άποδοχήν, ακολουθούμενης ύπό επικυρώσεως ή απο
δοχής. 

2. Τά Ιγγραφα τής επικυρώσεως ή αποδοχής θέλουν κατατίθεσθαι παρά 
τω Γενικώ Γραμματεΐ του Συμβουλίου της :Ευρώπης. 

ΑΡΘΡΟΝ 9 
1. Ή παρούσα Συμφωνία θέλει τεθή έν ίσχύϊ μετά πάρόδον ενός μηνός άπό 

τής ημερομηνίας, καθ* ήν τρία Κράτη Μέλη του Συμβουλίου ήθελον, συμφώνως 
ταΐς διατάξεσι του άρθρου 8, υπογράψει ταύτην άνευ επιφυλάξεως καθ* δσον 
άφορφ είς τήν έπικύρωσιν ή άποδοχήν ή ήθελον καταθέσει τά οίκεΐα έγγραφα 
επικυρώσεως ή αποδοχής. 

2. Καθ* δσον άφορφ ε;ς οιονδήποτε Κράτος Μέλος, δπερ ήθελε μεταγενε
στέρως υπογράψει τήν παρουσαν Συμφωνίαν άνευ επιφυλάξεως ώς προς τήν 
έπικύρωσιν ή άποδοχήν αυτής ή δπερ ήθελεν επικυρώσει ή άποδεχθή ταύτην, 
ή Συμφωνία θέλει τεθη έν ίσχύϊ μετά πάροδον ενός μηνός άπό τής ημερομηνίας 
τής τοιαύτης υπογραφής ή τής καταθέσεως του οίκείου έγγραφου επικυρώσεως 
ή αποδοχής. 

ΑΡΘΡΟΝ 10 
1. *Αο* ής ή παρούσα Συμφωνία ήθελε τεθη έν ίσχύϊ παν Μέλος ή Έται

ρικόν Μέλος τής ΔιεθνουΓ Ενώσεως Τηλεπικοινωνιών, δπερ δέν είναι Μέλος 
του Συμβουλίου της Ευρώπης, δύναται νά προσχωρήστ( είς ταύτην, νοουμένου 
δτι ήθελε ληφθή ή έπί τούτφ σύμφωνος γνώμη της έξ Υπουργών Επιτροπής 
του Συμβουλίου. 
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2. Ή τοιαύτη προσχώρησις θέλει έπιτευχθή δια της καταθέσεως πάρα τω 
Γενικω Γραμματεΐ του Συμβουλίου της Ευρώπης, του έγγραφου προσχωρή
σεως, τούτου τιθεμένου έν εφαρμογή μετά πάροδον ενός μηνός από της ημερο
μηνίας της τοιαύτης καταθέσεως. 

ΑΡΘΡΟΝ 11 
1. Παν Συμβαλλόμενον Μέρος δύναται, κατά τόν χρόνον της υπογραφής 

ή της καταθέσεως του οικείου έγγραφου επικυρώσεως, αποδοχής ή προσχωρή
σεως, νά καθορίση τό έδαφος ή τα εδάφη, έν οΐς ή παρούσα Συμφωνία θά τυγ
χανη εφαρμογής. 

2. Παν Συμβαλλόμενον Μέρος δύναται, καθ' δν χρόνον καταθέτει τό οίκεϊ
ον έγγραφον επικυρώσεως, αποδοχής ή προσχωρήσεως ή καθ* οιονδήποτε μετέ
πειτα χρόνον, νά έπεκτείνη τήν ίσχύντής παρούσης Συμφωνίας, διά δηλώσεως 
αύτου απευθυνόμενης προς τόν Γενικόν Γραμματέα τοΰ Συμβουλίου τής Ευρώ
πης, καί έπί,ενός ή πλειόνων εδαφών, καθοριζομένων έν τη δηλώσει ών έχει τήν 
διεθνή εκπροσώπησα/ ή διά λογαριασμόν τών οποίων κέκτηται έξουσίαν νά άνα
λαμβάνη υποχρεώσεις. 

3. Δήλωσις γενομένη συμφώνως τή προηγουμένη παραγράφω, δύναται νά 
άνακληθη καθ' δσον άφορα εις οίο\δήποτε έδαφος μνημονεύαμε νον έν τή τοιαύ
τη δηλώσει, κατά τήν έν τω άρθρω 12 τής παρούσης Συμφωνίας προβλεπομένην 
διαδικασίαν. 

ΑΡΘΡΟΝ 12 
1. Ή παρούσα Συμφωνία θέλει παραμείνει έν ίσχύϊ έπ' αόριστον. 
2. Παν Συμβαλλόμενον Μέρος δύναται, καθ' ην έκτασιν άφορα εις αυτό, 

νά καταγγείλη τήν παροΰσαν Συμφωνίαν, διά κοινοποιήσεως απευθυνόμενης 
προς τόν Γενικόν Γραμματέα τοΰ Συμβουλίου τής Ευρώπης. 

3. Ή τοιαύτη καταγγελία τυ'χάνει εφαρμογής μετά πάροδον εξ μηνών 
από τής ημερομηνίας καθ' ή ν δ Γενικός Γραμματεύς ήθελε λάβει τήν έπί τούτω 
κοινοποίησιν. 

ΑΡΘΡΟΝ 13 
Ό Γενικός Γραμματεύς του Συμβουλίου τής Ευρώπης θέλει κοινοποιήσει 

είς τά Κράτη Μέλη του Συμβουλίου ώς καί εις τάς Κυβερνήσεις παντός προσ
χωρήσοτντος είς τήν παροΰσαν Συμφωνίαν Κράτους : 

(α) πασαν ύπογραφήν άνευ επιφυλάξεως καθ' δσον άφορα είς τήν έπι
κύρωσιν ή τήν άποδοχήν 

(β) πασαν ύπογραφήν μετ* επιφυλάξεως καθ' δσον άφορα είς τήν έπι
κύρωσιν ή τήν άποδοχήν 

(γ) τήν κατάθεσιν παντός έγγραφου επικυρώσεως, αποδοχής ή προσ
χωρήσεως* 

(δ) οιανδήποτε ήμερομηνίαν ενάρξεως τής ισχύος τής παρούσης Συμ
φωνίας συμφώνως τοις άρθροις 9 καί 10 αυτής* 

(ε) πασαν δήλωσιν ληφθεϊσαν συμφώνως ταΐς παραγράφοις 2 καί 3 τοΟ 
άρθρου 11' 

(στ) πασαν κοινοποίησιν ληφθεϊσαν συμφώνως ταΐς διατάξεσιτοΟ άρθρου 
12. ώς καί τήν ήμερομηνίαν, καθ* ήν τίθεται έν εφαρμογή οιαδήποτε 
τοιαύτη καταγγελία. 

Ή παρούσα Συμφωνία υπεγράφη υπό τών κάτωθι υπογεγραμμένων, δεόν
τως προς τούτο εξουσιοδοτημένων. 

Έγένετσ έν Στρασβούργω, σήμερον τή 22α ήμερα του μηνός 'Ιανουαρίου 
1965, είς τή,ν άγγλικήν καί τήν γαλλικήν γλώσσαν, αμφοτέρων τών κειμένων 
δντων έξ Ισου αυθεντικών, είς £ν και μόνον άντίτυπον, όπερ θέλει παραμείνει 
κατατέθειμένόν εις τά άρχεΐα τοΟ Συμβουλίου τής Ευρώπης. Ό Γενικός Γραμμα
τεύς του Συμβουλίου τής Ευρώπης θέλει διαβιβάσει κεκύρώμένα αντίγραφα 
είς Εκαστον τών υπογραφόντων καί προσχωρούντων Κρατών. 


