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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
υπ Άρ. 1082 της 22ας ΜΑΡΤΙΟΥ 1974 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί της .Συμβάσεως περί τής 'Ηπειρωτικής Ύφαλοκρηπ ϊδος (Κυρωτι
κός) Νόμος τοΰ 1974 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την έττίσημον εφημερίδα 
της Κυπριακής Δημοκρατ ίας συμφώνως τ ω "Αρθρω 52 τ ο ΰ Σ υ ν τ ά γ μ α τ ο ς . 

'Αριθμός 5 του 1974 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΗΝ Σ Υ Μ Β Α Σ Ι Ν ΠΕΡΙ Τ Η Σ ΗΠΕΙΡΏΤ1ΚΉΣ 
ΥΦΑΛΟΚΡΗΠΊΔΟΣ Τ Η Σ 29ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1958 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θ ά άναφέρηται ώς ό· περί της Σ υ μ β ά σ ε ω ς -Συνοπτικός 
περί της 'Ηπε ιρωτ ικής Υφαλοκρηπίδας (Κυρωτικός) Νόμος του 1974. ·*"ίχλος. 

2. Έ ν τ ω παρόντι Νόμω, εκτός εάν εκ τοΰ κειμένου προκύπτη διά Ερμηνεία, 
φόρος έννοια— 

«Σύμβασις» σημαίνει τήν ΣύμΦασιν περί τής 'Ηπειρωτικής Υφα
λοκρηπίδας τής 29ης 'Απριλίου 1958, της όποιας το κείμενσν έν 
τω Ά γ γ λ ι κ ω πρωτοτυπώ εκτίθεται εις το Πρώτον Μέρος τοΰ ΤΊί Πίνας, 
νακος και έν μεταφράσει εις τήν έλληνικήν εις τ ο Δεύτερον Μέρος 
τοΰ Πίνακος : 

Νοείται δτι έν περιπτώσει αντιθέσεως μεταξύ τών δύο κειμένων 
υπερισχύει το εις το Πρώτον Μέρος τοΰ Πίνακος έκτιθέμενον κεί
μενον. 

3. Ή Σύμβασις , εις τήν οποίαν ή προσχώρησις της Κυπριακής Κύρωσις 
Δημοκρατίας" απεφασίσθη διά τής υπ' 'Αρ. 12.747 και ημερομηνίας Συμβάσεως. 
18ης 'Οκτωβρίου 1973 'Αποφάσεως τοΰ Υπουργ ικού Συμβουλίου, διά 
τοΰ παρόντος Νόμου κυροΰται. 

(401) 
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ΠΙΝΑΞ 
("Αρθρον 2) 

ΠΡΩΤΟΝ ΜΕΡΟΣ 
CONVENTION ON THE CONTINENTAL SHELF 

The States Parties to this Condition 
Have agreed as follows : 

Article 1 
For the purpose of these articles, the term "continental shelf" is used as 

referring (a) to the seabed and subsoil of the submarine areas adjacent to the coast 
6at outside the area of the territorial sea,, to a depth of 200 metres or, beyond, that 
limit, to where, the. depth of the superjacent waters admits of the exploitation; of: the 
natesa!' resources of the said areas; (b) to the seabed and subsoil of similar 
sabnsrine areas adjacent to the coast of islands-

Article 2 
L The coastal State exercises over the continental shelf: sovereign· rights for the 

purpose of exploring it and exploiting its natural resources. 
2, The rights referred to in paragraph I of this article are exclusive in the 

sesose that if the coastal State does not explore the continental shelf or expfcit its 
natural resources, no one may undertake these activities, or make a claim to the 
contfeieirtai shelf, without the express consent of the coastal State. 

3L The rights of the coastal State over the continental shelf do not depend on 
occupation, effective o r notional, or on any express proclamation.. 

4. The natural resources referred to in these articles consist of the mineral and 
Other man-living resources of the seabed and subsoH together whir living organisms 
belonging to sedentary species, that is to say, organisms which; at the barvestable 
stagey either are immobile on or under the seabed or are unable to move except 
m constant physical contact with the seabed or the subsoil. 

Article 3 
The; rights of the coastal State over the continental shelf do not affect the 

legal status of the superjacent waters as high seas, or that of the airspace above 
those waiters. 

Article 4 
Subject to its right to take reasonable measures for the exploration of the 

continental shelf and the exploitation of its natural resources, the coastal State 
may not impede the laying or maintenance of submarine cables or pipe lines on 
the continental shelf. 

Article 5 
L The exploration of the continental shelf and the exploitation of its natural 

resources must not result in any unjustifiable interference with navigation, fishing 
or the conservation of the living resources of the sea, nor result in any interference 
with fundamental oceanographic or other scientific research carried out with the 
intention of pen publication. 

2. Subject to the provisions of paragraphs 1 and 6 of this article, the coastal 
State is entitled to construct and maintain or operate on the continental shelf 
installations and other devices necessary for its exploration and the exploitation 
of its natural resources, and to establish safety zones around such installations and 
devices and to take in those zones measures necessary for their protection. 

3. The safety zones referred to in paragraph 2 of this article may extend to a 
distance of 500 metres around the installations and oiher devices which have been 
erected, measured from each point of their outer edge. Ships of all nationalities 
must respect these safety zones. 
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4. Such installations and devices, though under the jurisdiction of the coastal 
State, do not possess the status of islands. They have no territorial sea of their 
own, and their presence docs not aii'ect the delimination of the territorial sea of 
■the coastal State. 

5. Due notice mu.si. be given oi: ihe construction of any such installations, and 
permanent means for giving warning of their presence must be maintained. Any 
installations which are abandoned or disused must be entirely removed. 

6. Neither the installations or devices, nor the safety zones around them, 
may be established where interference may be caused to the use of recognized sea 
lanes essential i:o international navigation. 

7. The coastal State is obliged to undertake, in the safety zones, all appropriate 
measures for the protection of the living resources of the sea from harmful agents. 

8. The consent of the coastal State shall be obtained in respect of any research 
concerning the continental shelf and undertaken there. Nevertheless the coastal 
State shall not normally withold its consent if the request is submitted by a 
qualified institution with a view to purely scientific research into the physical or 
biological characteristics of the continental shelf, subject to the proviso that the 
coastal State shall have the right, if it so desires, to participate or to be represented 
in the research, and that in any event the results shall be published. 

Article 6 
1. Where the same continental shelf is adjacent to the territories of two or 

more States who.se coasts are opposite each other, the boundary of the continental 
shelf appertaining to such States shall be determined by agreement between them. 
In the absence of agreement, and unless another boundary line is justified by 
special circumstances, the boundary is the median line, every point of which 
is equidistant from the nearest points of the baselines from which the breadth of 
the territorial sea of each State is measured. 

2. Where the same continental shelf is adjacent to the territories of two 
adjacent States, the boundary of the continental shelf shall be determined by 
agreement between them. In the absence of agreement, and unless another boundary 
line is justified by special circumstances, the boundary shall be determined by 
application of the principle of equidistance from the nearest points of the baselines 
from which the breadth of the territorial sea of each State is measured. 

3. In delimiting the boundaries of the continental shelf, any lines which are 
drawn in accordance with the principles set out in paragraphs 1 and 2 of this 
article should be defined with reference to charts and geographical features as they 
exist at a particular date, and reference should be made to fixed permanent 
indentifiable points on the land. 

Article 7 
The provisions of these articles shall not prejudice the right of the coastal 

State to exploit the subsoil by means of tunnelling irrespective of the depth of 
water above the subsoil. 

Article 8 
The Convention shall, until 31 October 1958 be open for signature by all 

States Members of the United Nations or of any of the specialized agencies, and 
by any other State invited by the General Assembly of the United Nations to 
become a Party to the Convention. 

Article 9 
This Convention is subject to ratification. The instruments of ratification 

shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations. 

http://who.se
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Article 10 
This Convention shall be open for accession by any States belonging to any 

of the categories mentioned in article 8. The Instruments of accession shaM be 
deposited with the Secretary-General of the United Nations. 

Article 11 
1. This Convention shall come into force on the thirtieth day following the 

date of deposit of the twenty-second instrument of ratification or accession with 
the Secretary-General of the United Nations. 

2L. For each State ratifying or acceding to the Convention after the deposit 
of the (twenty-second instrument of ratification or accession, the Convention shall 
enter into force on the thirtieth day after deposit by such State of its instrument 
of ratification or accession. 

Article 12 
1. At the time of signature, ratification or accession, any State may make 

reservations to articles of the Convention other than to articles 1 to 3 inclusive. 
2. Any Contracting State making a reservation in accordance with the preceding 

paragraph may at any time withdraw the reservation by a communication to that 
effect addressed to the Secretary-General of the United Nations. 

Article 13 
1. After the expiration of a period of five years from the date on which this 

Goavention shaM enter into force; a request for the revision of this Convention 
may be made at any time by any Contracting Party by means of a notification in 
vmtksg addressed to the Secretary-General of the United Nations-

2. The General Assembly of the United Nations shall decide upon the steps, 
if any, to be taken in respect of such request 

Article 14 
The Secretary-General of the United Nations shall inform ail States Members 

of the United Nations and the other States referred to in article 8 : 
(a) Of signatures to this Convention and of the deposit of instruments of 

ratification or accession, in accordance with articles 8, 9 and 10·;■ 
(b) Of the date on which this Convention will come into force, in accordance 

with article 11 ; 
(c) Of requests for revision in accordance with article 13 ; 
(d) Of reservations to this Convention, in accordance with article 12. 

Article 15 
The original of this Convention, of which the Chinese, English, French, 

Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the 
Secretary-General of the United Nations, who shall send certified copies thereof 
to all States referred to in article 8. 

IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries, being duly 
authorized thereto by their respective Governments, have signed this Convention. 

DONE at Geneva, this twenty-ninth day of April one thousand nine hundred 
and fifty-eight. 
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ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΜΕΡΟΣ 
ΣΥΜΒΑΣ1Σ ΕΠΙ ΤΗΣ ΗΠΕ1ΡΩΤΙΚΗΣ ΥΦΑΛΟΚΡΗΠΪΔΟΣ 

Τά Κράτη Μέρη εν τή παρούση Συμβάσει 
Συνεφώνησαν ώς ακολούθως : 

"Αρθρον 1 
Δια τους σκοπούς των παρόντων άρθρων, ό δρος (ηπειρωτική ύφαλοκρη

πίς» χρησιμοποιείται ώς αναφερόμενος (α) εις τον θαλάσσιον βυθόν και το 
υπέδαφος των παρακειμένων της ακτής υποβρυχίων περιοχών άλλ5 εξωθι της 
περιοχής τής αιγιαλίτιδος ζώνης, εις βάθος 200 μέτρων ή, και πέραν του ορίου 
τούτου, δπου το βάθος των υπερκειμένων υδάτων επιτρέπει την έκμετάλλευσιν 
των φυσικών πλουτοπαραγωγικών πηγών τών εν λόγω περιοχών" (β) εις τον 
θαλάσσιον βυθόν και το υπέδαφος παρομοίων υποβρυχίων περιοχών παρακει
μένων των ακτών τών νήσων. 

"Αρθρον 2 
1. Το παράκτιον Κράτος άσκεΐ κυριαρχικά δικαιώματα επί της ηπειρωτι

κής ύφαλοκρηπΐδος προς τον σκοπόν έξερευνήσεως και εκμεταλλεύσεως τών 
φυσικών πλουτοπαραγωγικών πηγών αυτής. 

2. Τά εν παραγράφω 1 τοΰ παρόντος άρθρου αναφερόμενα δικαιώματα 
.είναι αποκλειστικά υπό τήν εννοιαν δτι έάν το παράκτιον Κράτος δεν εξερευνά 
τήν ήπειρωτικήν υφαλοκρηπίδα ή δεν έκμεταλλεύηται τάς φυσικάς πλουτσπα
ραγωγικάς πηγάς αυτής, ουδείς δύναται νά άναλάβη τάς έν λόγω δραστηριό
τητας ή νά προβολή άξίωσίν τίνα επί της ηπειρωτικής υφαλοκρηπΐδος ·&νευ τής 
ρητής συγκαταθέσεως του παρακτίου Κράτους. 

3. Τά δικαιώματα τοΰ παρακτίου Κράτους επί της ηπειρωτικής ύφαλο
κρηπΐδος δεν εξαρτώνται έκ τής κατοχής, πραγματικής ή πλασματικής, ή εκ 
τίνος ρητής διακηρύξεως. 

4. ΑΙ έν τοις παροΰσι άρθροις αναφερόμενοι φυσικοί πλουτοπαραγωγικοί 
πηγαί αποτελούνται εκ τοΰ όρυκτοΰ και λοιπού μη ζωντανοΰ πλούτου του θα
λασσίου βυθοΰ και υπεδάφους όμοΰ μετά ζωντοα/ών οργανισμών ανηκόντων 
εις τά στερούμενα κινήσεως είδη, ήτοι, οργανισμών οι όποιοι κατά το στάδιον 
τής συγκομιδής είτε ευρίσκονται έν ακινησία επί ή υπό τον θαλάσσιον βυθόν, 
είτε είναι ανίκανοι νά κινηθώσιν ειμή μόνον διά σταθεράς φυσικής επαφής 
μετά τοΰ θαλασσίου βυθοΰ ή υπεδάφους. 

"Αρθρον 3 
Τά δικαιώματα τοΰ παρακτίου Κράτους επί τής ηπειρωτικής ύφαλοκρηπΐ

δος ουδόλως θίγουσι το νομικόν καθεστώς τών υπερκειμένων υδάτων ώς ανοι
κτών θαλασσών ή εκείνο τοΰ χώρου ΰπερθεν τών έν λόγω υδάτων. 

"Αρθρον 4 
Επιφυλασσομένου τοΰ δικαιώματος αύτοΰ δπως προβαίνη εις τήν λήψιν 

ευλόγων μέτρων διά τήν έξερεύνησιν τής ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας και την 
έκμετάλλευσιν τών φυσικών πλουτοπαραγωγικών πηγών αυτής, το ποτράκτιον 
Κράτος δεν δύναται νά έμποδίζη τήν έναπόθεσιν ή διατήρησιν υποβρυχίων κα
λωδίων ή αγωγών επί τής ηπειρωτικής ύφαλοκρηπΐδος. 

"Αρθρον 5 
1. Ή έξερεύνησις της ηπειρωτικής ύφαλοκρηπΐδος και ή έκμετάλλευσις 

τών φυσικών πλουτοπαραγωγικών πηγών αυτής δέον δπως μή συνεπάγηται 
οιανδήποτε" αδικαιολόγητο ν παρέμβασιν εις την ναοσιπλοΐαν, άλιείαν ή τήν 
προστασίαν τοΰ ζωντανοΰ θαλασσίου πλούτου, ουδέ νά συνεπάγηται οιανδή
ποτε παρέμβασιν εις ουσιώδεις ώκεανογραφικάς ή άλλας επιστημονικός με
λετάς διεξαγόμενος προς τον σκοπόν δημοσιεύσεως. 
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2. Επιφυλασσομένων τών διατάξεων των παραγράφων 1 και 6 τοΟ πα
ρόντος άρθρου, το παράκτιον Κράτος δικαιούται να κατασκευάζη και διατηρη 
ή να λειτουργή. επί της ηπειρωτικής ύφαλοκρηπΐδος εγκαταστάσεις και έτερα 
κατασκευάσματα αναγκαία δια την έξερεύνησιν και έκμετάλλευσιν τών φυσι
κών πλουτοπαραγωγικών πηγών αυτής, ωσαύτως δε να καθορίζη ζώνας ασφα
λείας πέριξ τών εν λόγω εγκαταστάσεων και κατασκευασμάτων και προς προ
στασίαν αυτών να προβαίνη εις την λήψιν τών αναγκαίων μέτρων εις τάς έν 
λόγω ζώνας. 

3. ΑΙ έν παραγράφω 2 του παρόντος άρθρου άναφερόμεναι ζώναι ασφα
λείας δύνανται να έκτείνωνται εις άπόστασιν 500 μέτρων πέριξ τών εγκατα
στάσεων και τών άλλων κατασκευασμάτων τά όποια άνηγέρθησαν, της απο
στάσεως ταύτης μετρούμενης άφ' έκαστου σημείου του εξωτερικού άκρου αυ
τών. Πλοΐα πάσης εθνικότητος δέον σπως σέ:βωνται τάς έν λόγω ζώνας ασφα
λείας. 

4 Αϊ έν λόγω εγκαταστάσεις και τά κατασκευάσματα, καίτοι τελούντα 
υπό την δικαιοδοσίαν του παρακτίου Κράτους, δεν άπολαύουσι του νομικού 
καθεστώτος νήσων. Ταύτα στεροΰνται ιδίας αιγιαλίτιδος ζώνης και ή ϋπαρξις 
αυτών ουδόλως επηρεάζει την όροθέτησιν της αιγιαλίτιδος ζώνης του παρα
κτίου Κράτους. 

5. Προσήκουσα είδοποίησις δέον νά παρεχηται περί της κατασκευής τοι
ούτων εγκαταστάσεων, ωσαύτως δε δέον να διατηρώνται μόνιμα μέοτχ προ
ειδσποιήσεως περί τής παρουσίας αυτών. "Απασαι αϊ έγκαταλειπόμεναι ή 
παύουσαι νά χρησιμοποιούνται εγκαταστάσεις δέον δπως άπομακρύνωνται έξ 
ολοκλήρου. 

6. Αϊ εγκαταστάσεις ή τά κατασκευάσμααα και αϊ πέριξ αυτών ζώναι 
ασφαλείας δεν δύνανται νά. δήμιουργώνται ένθα δυνατόν νά πρακαλήται ποτ
ρέμβασις έν τη χρησιμοποιήσει τών ανεγνωρισμένων θαλασσίων δδών ουσιω
δών εις την διεθνή ναυσιπλοΐαν. 

7. Το παράκτιον Κράτος ύποχρεοΟται νά προβαίνη εις τήν λήψιν, εις τάς 
ζώνας ασφαλείας, πάντων τών καταλλήλων μέτρων δια τήν πρσστασίαν του 
ζωντανού θαλασσίου πλούτου άπό επιβλαβείς παράγοντας. 

8. Δέον όπως έξασφαλίζηται ή συγκατάθεσις του παρακτίου Κράτους έν 
σχέσει προς οιανδήποτε μελέτην άφορώσαν εις τήν ήπειρωτικήν υφαλοκρηπίδα 
και έκεΐ άναληφθεΐσαν. Ούχ ήττον, το παράκτιον Κράτος κανονικώς δεν θά 
άρνήται τήν συγκατάθεσιν αύτοΰ έφ' δσον ή παράκλησις υποβάλλεται όπό 
προσοντούχου ιδρύματος προς τόν σκοπόν καθαρώς επιστημονικής μελέτης 
τών φυσικών και βιολογικών χαρακτηριστικών τής ηπειρωτικής ύφαλοκρηπΐ
δος, ύπό τήν έπιφύλαξιν δτι το παράκτιον Κράτος θά δικαιούται, έάν ούτω έπι
θυμή, νά συμμετέχη ή νά έκπροσωπήται έν τή μελέτη, ωσαύτως δε δτι έν πάση 
περιπτώσει τά αποτελέσματα θά δημοσιεύονται. 

"Αρθρον 6 
1. Όσάκις ή αυτή ηπειρωτική ύφαλσκρηπίς παράκειται τών εδαφικών επι

κρατειών δύο ή πλειόνων Κρατών τών όποιων αϊ άκταί κείνται έναντι αλλήλων, 
τά σύνορα τής ανηκούσης εις τά έν λόγω Κράτη ηπειρωτικής ύφαλοκρηπΐδος 
θά καθορίζωνται κατόπιν συμφωνίας μεταξύ αυτών. Ελλείψει συμφωνίας, και 
έκτος έάν διάφορος συνοριακή γραμμή δικαιολογήται εκ τών ειδικών περιστά
σεων, το σύνορον είναι ή μέση γραμμή, εκαστον σημεΐον τής οποίας απέχει 
ίσην άπόστασιν έκ τών πλησιέστερων σημείων τών γραμμών βάσεως άπό τών 
όποιων μετράται το πλάτος τής αιγιαλίτιδος ζώνης έκαστου Κράτους. 

2. Όσάκις ή αυτή ηπειρωτική ύφαλοκρηπίς παράκειται τών εδαφικών επι
κρατειών δύο ομόρων Κρατών, τά σύνορα τής ηπειρωτικής ύφαλοκρηπΐδος θά 
καθορίζωνται κατόπιν συμφωνίας μεταξύ αυτών. Ελλείψει συμφωνίας και 
έκτος έάν διάφορος συνοριακή γραμμή δικαιολογήται έκ τών ειδικών περιστά
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σεων, τα σύνορα θα καθορίζωνται δια της εφαρμογής της αρχής της ίσης απο
στάσεως εκ των πλησιέστερων σημείων, των γραμμών βάσεως άπό των οποίων 
μετράται το πλάτος τής αιγιαλίτιδος ζώνης εκάστου Κράτους. 

3. Έν τή οροθετήσει τών συνόρων τής ηπειρωτικής ύφαλσκρηπιδος, πάσαι 
αϊ συμφώνως ταΐς έκτεθείσαις έν παραγράφοις 1 και 2 του παρόντος άρθρου 
άρχαΐς συρόμεναι γραμμαί δέον δπως προσοιορίζωνται, έν αναφορά προς χάρ
τας καΐ γεωγραφικάς ιδιομορφίας ως υφίστανται εις καθωρισμένην ημερομη
νίας ωσαύτως δε δέον δπως γίνεται αναφορά εις σταθερά καΐ μόνιμα έξακρι
βώσιμα σημεία έπι τής ξηράς. 

"Αρθρον 7 
ΑΙ διατάξεις τών παρόντων άρθρων ουδόλως θίγουσι το δικαίωμα του πα

ρακτίου Κράτους δπως έκμεταλλεύηται το υπέδαφος διά τής διανοίξεως ση
ράγγων ανεξαρτήτως του δάθους τοΰ ύδατος υπεράνω τοΰ υπεδάφους. 

"Αρθρον 8 
*Η Σύμ&ασις μέχρι τής 31ης 'Οκτωβρίου 1958 θά είναι ανοικτή προς ύπο

γραφήν υφ' δλων τών Κρατών—Μελών τών Ηνωμένων Εθνών ή ύφ' οιουδήποτε 
τών ειδικευμένων οργανισμών, ώς και ύ.φ' οιουδήποτε έτερου Κράτους καλου
μένου ύπό της Γενικής Συνελεύσεως τών 'Ηνωμένων Εθνών νά καταστή Μέρος 
έν τη Συμβάσει. 

"Αρθρον 9 
Ή παρούσα Σύμδασις υπόκειται είς έπικύρωσιν. Τά έγγραφα επικυρώ

σεως κατατίθενται παρά τω Γενικώ Γραμματεΐ τών 'Ηνωμένων 'Εθνών. 

"Αρθρον 10 
Ή παροΰσα Σύμβασις θά είναι ανοικτή διά προσχώρησιν υπό παντός Κρά

τους ανήκοντος εις οιανδήποτε τών εν άρθρω 8 μνημονευομένων κατηγοριών. 
Τά Ιγγραφα προσχωρήσεως κατατίθενται παρά τω Γενικώ Γραμματεΐ τών 
'Ηνωμένων Εθνών. 

"Αρθρον 11 
1. Ή πχχροΟσα Σύμβασις θά τεθή έν ίσχύϊ τήν τριακοστήν ήμέραν άπό της 

ημερομηνίας καταίθέσεως του εικοστού δευτέρου εγγράφου επικυρώσεως ή 
προσχωρήσεως παρά τω Γενικώ Γραμματεΐ τών 'Ηνωμένων Εθνών. 

2. Αι εκαστον Κράτος έπικυρουν ή προσχωρούν έν τη Συμβάσει μετά τήν 
κατάθεσιν του .εΙκοστου δευτέρου εγγράφου επικυρώσεως ή προσχωρήσεως, 
ή Χύμβασις θά τίθηται έν Ισχύϊ τήν τριακοστήν ήμέραν μετά τήν υπό τοΟ εν 
λόγω Κράτους κατάθεσιν του οικείου αύτου εγγράφου επικυρώσεως ή προσχω
ρήσεως. 

"Αρθρον 12 
1. Κατά τον χρόνον τής υπογραφής, επικυρώσεως ή προσχωρήσεως, παν 

Κράτος δύναται νά προβη εις επιφυλάξεις άρθρων τής Συμβάσεως έκτος των 
άρθρων 1 καΐ 3 συμπεριλαμβανομένου. 

2. Παν Συμβαλλόμενον Κράτος προβαϊνον εις τίνα επιφύλαξα/ συμφώνως 
τή προηγουμένη παραγράφω δύναται κατά πάντα χρόνον νά άποσύρη τήν έπι
φύλαξιν διά της προς τούτο κοινοποιήσεως απευθυνόμενης προς τον Γενικόν 
Γραμματέα τών 'Ηνωμένων 'Εθνών. 

"Αρθρον 13 
1. Μετά παρελευσιν πενταετούς περιόδου από τής ημερομηνίας καθ* ην ή 

παρούσα Σύμβασις θά τεθή έν ίσχύϊ. δύναται κατά πάντα χρόνον, δι' εγγρά
φου γνωστοποιήσεως απευθυνόμενης προς τον Γενικόν Γραμματέα τών Ηνω
μένων 'Εθνών,νά ύπσβληθή παράκλησις ύπό παντός Συμβαλλομένου Μέρους 
δι* αναθεώρησα/ τής παρούσης Συμβάσεως. 

2. Ή Γενική Συνέλευσις τών 'Ηνωμένων Εθνών θά άποφασίζη έπι τών δια
βημάτων, έάν ύπάρχωσι, άτινα θά λαμβάνωνται έν σχέσει προς τήν έν λόγω 
παράκλησιν. 
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"Αρθρον 14 
Ό Γενικός Γραμματεύς των Ηνωμένων Εθνών θα πληραφορη άπαντα τά 

Κράτη—ίΜέλη των Ηνωμένων Εθνών ώς και τά εν άρθρω 8 αναφερόμενα έτερα 
Κράτη— 

(α) περί των υπογραφών εν tfj ιταροώστ] Ζομδάαει και της καταθέσεως 
τακτ εγγράφων ΐιτικϋρώσεως και προσχωρτ^σεως συμφώνως τοις 
άρβραις 8, 9 καΐ 1Q· 

(&}·· περί της ημερομηνίας καθ* f|v ή παροΟσα Σ:όμ€άσις ΘΟΓ τεθ^. έν Ισχόι 
σομφώνως τω άρθρω ΤΤ: 

( γ ) τιερί των πο^ρακλησεων δι' άναθεώρηοιν σϋμφωνως τψ αρθρψ 13" 
(!δ) περί των επίίριϊλαξεων εν τη παραύση Σομβάαει σύμφωνος: τώ άρθρο 
' 1 2 . 

"Αρθρον 15 
ΤΓ& τηρωτάχιπτον της τπχραώσης: Σομβόκιεωχ;,. της: άτοαίαζ τά * Αγγλικών,. Γαλ.

λϋεέπ^ ""Ι̂ Εΐϊανίίκάί»̂  ΣΙκ^κόν κοχ Peacrcnacov κείμενων eEvrn έ ξ tesoci ΟΕδθεντικά^ θα 
jseeECGEESff mxpoc τω Γενίκω Γρα^ιματε? των "ffciGsyetuGw T58vcavi. όστις θάο άπσ
ατέ£&|[ κεκϋρωμένα: αντίγραφα: τσύτσυ ιΐρός Smsxavix τ α έν α^ρθρω 8 αναφερό
μενα: Εράτη. 

Ε Ι Σ ΓΤΓΣΧΕΝ ΤΏΝ ΑΝΩΤΕΡΟ, οχ κάτωθι υπογεγραμμένοι. Πληρεξούσιοι 
t̂encercpsocEsaTEm,. δεόντως· ιτρας ταύτα εξουσιοδοτημένοι δπα τω» σ^Λίστσίχων αυ

τών MufSspmpesaw,. υπέγραφαν την παροδσαν Σΰμ&ααιν

ΕΠΕΜΕΠΓ0 έν Γενεύη·, την είκοστην ένάτην 'Atrpatocj τοδ χ ίλεα έννεακόσκχ 
πεντήκοντα: οκτώ. 

"Ετυπώθη έν τώ Τυπογραφείω της Κυιτριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


