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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΰπ Άρ. 1237 της 21ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1975 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί της Συμβάσεως ιδιά την Πρόληψιν και τον Κολασμόν Εγκλημά
των κατά Διεθνώς Προστατευομένων Προσώπων (!ΚυρωτιΙκός) Νόμος του 1975 
έκ'δίδεται δια δημοσιεύσεως -εις την έπίσηιμον έφη'μερί6α της Κυπριακής Δημο
κρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 63 του 1975 

ΝΟΜΟΣ ΙΚΥΡΩΝ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΙΝ ιΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΙΝ 
ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΛΑΣΜΟΝ ΕΠΚΛΗΜΑΤΩΝ 'ΚΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΣ 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί της Συμβάσεως διά Συνοπτικός 
τήν Πρόληψιν καΐ τον Κολασμόν Εγκλημάτων κοατά Διεθνώς Προστα- τίτλος, 
τευομένων Προσώπων ('Κυρωτικός) Νόμος του 1975. 

2. Έ ν τω παρόντι Νόμω, έκτος εάν έκ του κειμένου προκύπτη διά 'Ερμηνεία. 
φόρος έννοια— 

«'διεθνώς προστατευόμενον πρόσωπον» 'κέκτηται τήν εννοιαν ήτις 
αποδίδεται 'εις τόν δρον διά του άρθρου 1 τής Συμβάσεως. 

«Συμβασις» σηιμαίνει τήν Σύμβασιν διά τήν πρόληψιν ικαί τόν 
κολασμόν 'Εγκλημάτων κατά Διεθνώς Προστατευομένων Προσώ
πων, περιλαμβανομένων και τών Διπλωίματικών 'Αντιπροσώπων, 
της δ-αοίας τό ικείμενον ιέν τω άγγλι'κω πρωτοτυπώ εκτίθεται εις 
το Πρώτον Μέρος του Πίνακος και έν μεταφράσει ε'Ις τήν έλληνι πίναξ 
κήν ε'ις τό Λεύτερον Μέρος του Πίνακος : Μέρος ι. 

Νοείται δτι έν περιπτώσει αντιθέσεως ιμεταξύ τών δύο κειμένων 
υπερισχύει τό είς τό Πρώτον Μέρος τοΟ Πίνακος έκτιθέμενον >κεί
>μενον. 

(1041) 

Μέρος ί Ι 
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'Εφαρμογή 
τοΰ Ποινικού 
Κωδικός. 
Κεφ. 154 
3 τοϋ1962 
4 3 τ ο ΰ 1 9 6 3 
4 1 τ ο ΰ 1 9 6 4 
69 τοΰ1964 
7 0 τ ο ΰ 1 9 6 5 

5 τ ο ΰ 1 9 6 7 
5 8 τ ο ΰ 1 9 6 7 
44 τοΰ1972 
9 2 τ ο ΰ 1 9 7 2 
2 9 τ ο ΰ 1 9 7 3 
59 τοΰ1974 

3 τοΰ 1975. 

Ποιναί. 

3. 'Ανεξαρτήτως των διατάξεων τοΰ άρθρου 5 του Ποινικού Κω
δικός και τηρουμένων των προνοιών της Συμβάσεως, ό Ποινικός 
Κώδιξ και οιοσδήποτε άλλος λαιμός συνιστών άδί'κημα εφαρμόζονται 
έτα πάντων των αδικημάτων άτινα διεπράχθησαν κατά διεθνώς προ
στατευομένων προσώπων. 

Κύρωσις 
Συμβάσεως. 

4. "Ανευ επηρεασμού τών 'διατάξεων του Ποινικοΰ ιΚώδικος και 
τηρουμένων τών προνοιών της Συμβάσεως πάς— 

(α) όστις παρανόμως επιτίθεται κατά διεθνώς προστατευομένου 
προσώπου κατά παράβασιν του άρθρου 242 του Ποινικού 
Κωδικός είναι ένοχος πλημμελήματος .και 'υπόκειται εις φυ
λάκισα/ δύο ετών 

(β) όστις διαπράττει έπίθεσιν προκαλούσαν πραγματικήν σω
ματικήν βλάβην εις διεθνώς προστατευόμενο ν πρόσωπον 
κατά παράβασιν τοΰ άρθρου 243 τοΰ Ποινικού 'Κωδικός είναι 
ένοχος /κακουργήματος και υπόκειται ε'ις φυλάκισιν πέντε 
ετών 

(γ) δστις αρπάζει ;έκ της Δημοκρατίας ή από νόμιμον κηδεμονίαν 
διεθνώς ιτροστατευόμενον πρόσωπον >κατά παράβασιν τοΰ 
άρ'θρου 248 τοΰ Ποινικοΰ Κωδικός είναι ένοχος κακουργή
ματος και υπόκειται εις φυλάκισιν δέκα ετών 

(δ) όστις αρπάζει η απάγει διεθνώς προστατευόμενον πρόσω
πον επί τω τέλει τοΰτο νά φονευθη εκ προμελέτης ή νά 
τύχη τοιαύτης 'μεταχειρίσεως ώστε νά τεθη εις 'κίνδυνον νά 
φονευθη εκ προμελέτης κατά παράβασιν τοΰ άρ'θρου 249 
τοΰ Ποινικοΰ 'Κωδικός εΐναι 'ένοχος κακουργήματος και υπό
κειται είς την ποινήν της φυλακίσεως διά 'βίου" 

(ε) όστις αρπάζει ή απάγει διεθνώς προστατευόμενον πρόσωπον 
'επί σκοπώ νά προκαλέση τον κρύφιον και άδικον περιο
ρισμόν τούτου κατά παράβασιν τοΰ άρθρου 250 τοΰ Ποινι
κοΰ'Κωδικός είναι 'ένοχος 'κακουργήματος και υπόκειται ε'ις 
φυλάκισιν δέκα ετών 

(στ) όστις έσκεμμένως και παρανόμως καταστρέφει ή προξενεί 
ζημίαν 'εις περιουσίαν κατά παράβασιν της παραγράφου (1) 
τοΰ άρθρου 324 τοΰ Ποινικοΰ Κωδικός είναι ένοχος κακουρ
γήματος και υπόκειται είς φυλάκισιν δέκα ετών εάν ή πε
ριουσία είναι τά υπηρεσιακά υποστατικά, ή 'ιδιωτικός τόπος 
διαμονής ή μεταφορικόν μέσον διεθνώς προστατευομένου 
προσώπου. 

5. Ή Σύμβασις είς ην ή προσχώρησις της 'Κύπρου 'ενεκρίθη διά 
της υπ' αρ. 14.042 και ήμερομηνίαν 5 Ιουνίου, 1975, 'Αποφάσεως 
τοΰ Ύπουργικοΰ Συμ'βουλίου, διά τοΰ παρόντος Νόμου κυροΰται. 
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Μ Ε Ρ Ο Σ Ι 

3 ι 66 (XXVIII). CONVENTION ON T H E PREVENTION AND 
P U N I S H M E N T OF CRIMES AGAINST INTERNA
TIONALLY PROTECTED PERSONS, I N C L U D I N G 
D I P L O M A T I C AGENTS 

Date : 14 December, 1973 Meeting : 2202 
Adopted by consensus Report : A/9407 

T h e G e n e r a l A s s e m b l y , 
C o n s i d e r i n g that the codification and progressive development of international 

law contributes to the implementation of the purposes and principles set forth in Articles 
1 and 2 of the Charter of the United Nations, 

R e c a l l i n g that in response to the request made in General Assembly resolution 
2780 (XXVI) of 3 December, 1971, the International Law Commission, at its twenty
fourth session, studied the question of the protection and inviolability of diplomatic 
agents and other persons entitled to special protection under international law and 
prepared draft articles on the prevention and punishment of crimes against such persons, 

H a v i n g c o n s i d e r e d the draft articles and also the comments and observa
tions thereon submitted by States and by specialized agencies and intergovernmental 
organizations in response to the invitation made in General Assembly resolution 2926 
(XXVII) of 28 November 1972, 

C o n v i n c e d of the importance of securing international agreement on appro"* 
priate and effective measures for the prevention and punishment of crimes against diplo
matic agents and other internationally protected persons in view of the serious threat 
to the maintenance and promotion of friendly relations and cooperation among States 
created by the commission of such crimes, 

H a v i n g e l a b o r a t e d for that purpose the provisions contained in the 
Convention annexed hereto, 

1. A d o p t s the Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against 
Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents, annexed to the present 
resolution ; 

2. R e  e m p h a s i z e s the great importance of the rules of international law 
concerning the inviolability of and special protection to be afforded to internationally 
protected persons and the obligations of States in relation thereto ; 

3. C o n s i d e r s that the annexed Convention will enable States to carry out 
their obligations more effectively ; 

4. R e c o g n i z e s a l s o that the provisions of the annexed Convention could 
not in any way prejudice the exercise of the legitimate right to selfdetermination and 
independence in accordance with the purposes and principles of the Charter of the 
United Nations and the Declaration on Principles of International Law concerning 
Friendly Relations and Cooperation among States in accordance with the Charter of 
the United Nations by peoples struggling against colonialism, alien domination, foreign 
occupation, racial discrimination and a p a r t h e i d ; 

5.' I n v i t e s States to become parties to the annexed Convention ; 
6. D e c i d e s that the present resolution, whose provisions are related to the 

annexed Convention, shall always be published together with it. 

. . . . ANNEX ·  . 
CONVENTION ON T H E PREVENTION AND P U N I S H M E N T OF CRIMES 
AGAINST INTERNATIONALLY PROTECTED PERSONS, I N C L U D I N G 

D I P L O M A T I C AGENTS 
T h e S t a t e s P a r t i e s t o t h i s C o n v e n t i o n , 

H a v i n g i n m i n d the purposes and principles of the Charter of the United 
Nations concerning the maintenance of international peace and the promotion of friendly 
relations and cooperation among States, 
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C o n s i d e r i n g that crimes against diplomatic agents and other internationally 
protected persons jeopardizing the safety of these persons create a serious threat to the 
maintenance of normal international relations which are necessary for cooperation 
among States, 

B e l i e v i n g that the commission of such crimes is a matter of grave concern to 
the international community, 

C o n v i n c e d that there is an urgent need to adopt appropriate and effective 
measures for the prevention and punishment of such crimes, 

H a v e a g r e e d as follows : 
Article ι 

For the purposes of this Convention : 
i. "internationally protected person" means: 
(a) a Head of State, including any member of a collegial body performing the func

tions of a Head of State under the constitution of the State concerned, a Head of Govern
ment or a Minister for Foreign Affairs, whenever any such person is in a foreign State, 
as well as members of his family who accompany him ; 

(b) any representative or official of a State or any official or other agent of an inter
national organization of an intergovernmental character who, at the time when and in 
the place where a crime against him, his official premises, his private accommodation 
or his means of transport is committed, is entitled pursuant to international law to 
special protection from any attack on his person, freedom or dignity, as well as members 
of his family forming part of his household ; 

2. " alleged offender " means a person as to whom there is sufficient evidence to 
determine prima facie that he has committed or participated in one or more of the crimes 
set forth in article 2. 

Article 2 
i. The intentional commission of : 
(a) a murder, kidnapping or other attack upon the person or liberty of an interna

tionally protected person ; 
(b) a violent attack upon the official premises, the private accommodation or the 

means of transport of an internationally protected person likely to endanger his person 
or liberty ; 

(c) a threat to commit any such attack ; 
(d) an attempt to commit any such attack ; and 
(e) an act constituting participation as an accomplice in any such attack shall be 

made by each State Party a crime under its internal law. 
2. Each State Party shall make these crimes punishable by appropriate penalties 

which take into account their grave nature. 
3. Paragraphs ι and 2 of this article in no way derogate from the obligations of 

States Parties under international law to take all appropriate measures to prevent other 
attacks on the person, freedom or dignity of an internationally protected person. 

Article 3 
1. Each State Party shall take such measures as may be necessary to establish its 

jurisdiction over the crimes set forth in article 2 in the following cases : 
(a) when the crime is committed in the territory of that State or on board a ship or 

aircraft registered in that State ; 
(b) when the alleged offender is a national of that State ; 
(c) when the crime is committed against an internationally protected person as 

defined in article 1 who enjoys his status as such by virtue of functions which he exercises 
on behalf of that State. 



1045 Ν. 63/75 

2. Each State Party shall likewise take such measures as may be necessary to establish 
its jurisdiction over these crimes in cases where the alleged offender is present in its 
territory and it does not extradite him pursuant to article 8 to any of the States mentioned 
in paragraph ι of this article. 

3. This Convention does not exclude any criminal jurisdiction exercised in accordance 
with internal law. 

Article 4 
States Parties shall cooperate in the prevention of the crimes set forth in article 2, 

particularly by : 
(a) taking all practicable measures to prevent preparations in their respective terri

tories for the commission of those crimes within or outside their territories ; 
(b) exchanging information and coordinating the taking of administrative and other 

measures as appropriate to prevent the commission of those crimes. 

Article 5 
1. The State Party in which any of the crimes set forth in article 2 has been committed 

shall, if it has reason to believe that an alleged offender has fled from its territory, com
municate to all other States concerned, directly or through the SecretaryGeneral of the 
United Nations, all the pertinent facts regarding the crime committed and all available 
information regarding the identity of the alleged offender. 

2. Whenever any of the crimes set forth in article 2 has been committed against an 
internationally protected person, any State Party which has information concerning 
the victim and the circumstances of the crime shall endeavour to transmit it, under the 
conditions provided for in its internal law, fully and promptly to the State Party on 
whose behalf he was exercising his functions. 

Article 6 
1. Upon being satisfied that the circumstances so warrant, the State Party in whose 

territory the alleged offender is present shall take the appropriate measures under its 
internal law so as to ensure his presence for the purpose of prosecution or extradition. 
Such measures shall be notified without delay directly or through the SecretaryGeneral 
of the United Nations to : 

(a) the State where the crime was committed ; 
(b) the State or States of which the alleged offender is a national or, if he is a stateless 

person, in whose territory he permanently resides ; 
(c) the State or States of which the internationally protected person concerned is 

a national or on whose behalf he was exercising his functions ; 
(d) all other States concerned ; and 
(e) the international organization of which the internationally protected person 

concerned is an official or an agent. 

2. Any person regarding whom the measures referred to in paragraph 1 of this article 
are being taken shall be entitled : 

(a) to communicate without delay with the nearest appropriate representative of 
the State of which he is a national or which is otherwise entitled to protect his rights or, 
if he is a stateless person, which he requests and which is willing to protect his rights ; and 

(b) to be visited by a representative of that State. 

Article 7 
The State Party in whose territory the alleged offender is present shall, if it does 

not extradite him, submit, without exception whatsoever and without undue delay, 
the case to its competent authorities for the purpose of prosecution, through proceed
ings in accordance with the laws of that State. 
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Article 8 
ι. To the extent that the crimes set forth in article 2 are not listed as extraditable 

offences in any extradition treaty existing between States Parties, they shall be deemed 
to be included as such therein. States Parties undertake to include those crimes as 
extraditable offences in every future extradition treaty to be concluded between them. 

2. If a State Party which makes extradition conditional on the existence of a treaty 
receives a request, for extradition from another State Party with which it has not extra
dition treaty, it may, if it decides to extradite, consider this Convention as the legal 
basis for extradition in respect of those crimes. Extradition shall be subject to the 
procedural provisions and the other conditions of the law of the requested State. 

3. States Parties which do not make extradition conditional on the existence of a 
treaty shall recognize those crimes as extraditable offences between themselves subject 
to the procedural provisions and the other conditions of the law of the requested State. 

4. Each of the crimes shall be treated, for the purpose of extradition between States 
Parties, as if it had been committed not only in the place in which it occurred but also 
in the territories of the States required to establish their jurisdiction in accordance with 
paragraph 1 of article 3. 

Article 9 
Any person regarding whom proceedings are being carried out in connexion with 

any of the crimes set forth in article 2 shall be guaranteed fair treatment at all stages 
of the proceedings. 

Article 10 
1. States Parties shall afford one another the greatest measure of assistance in con

nexion with criminal proceedings brought in respect of the crimes set forth in article 2, 
including the supply of all evidence at their disposal necessary for the proceedings. 

2. The provisions of paragraph 1 of this article shall not affect obligations concern
ing mutual judicial assistance embodied in any other treaty. 

Article 11 
The State Party where an alleged offender is prosecuted shall communicate the 

final outcome of the proceedings to the SecretaryGeneral of the United Nations, who 
shall transmit the information to the other States Parties. 

Article 12 
The provisions of this Convention shall not affect the application of the Treaties 

on Asylum, in force at the date of the adoption of this Convention, as between the 
States which are parties to those Treaties ; but a State Party to this Convention may 
not invoke those Treaties with respect to another State Party to this Convention which 
is not a party to those Treaties. 

Article 13 
1. Any dispute between two or more States Parties concerning the interpretation 

or application of this Convention which is not settled by negotiation shall, at the request 
of one of them, be submitted to arbitration. If within six months from the date of 
the request for arbitration the parties are unable to agree on the organization of the 
arbitration, any one of those parties may refer the dispute to the International Court 
of Justice by request in conformity with the Statute of the Court. 

2. Each State Party may at the time of signature or ratification of this Convention 
or accession thereto declare that it does not consider itself bound by paragraph 1 of this 
article. The other States Parties shall not be bound by paragraph 1 of this article with 
respect to any State Party which has made such a reservation. 

3. Any State Party which has made a reservation in accordance with paragraph 2 
of this article may at any time withdraw that reservation by notification to the Secretary
General of the United Nations. 
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Article 14 
. · This Convention shall be open for signature by all States, until 31 December^ 1974, 
at United Nations Headquarters in New York. 

Article 15 
This Convention is subject to ratification. The instruments of ratification shall 

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

Article 16 
This Convention shall remain open for accession by any State. The instruments 

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

Article 17 
1. This Convention shall enter 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. 

2. 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 18 
i. Any State Party may denounce this Convention by written notification to the 

Secretary-General of the United Nations. 
2. Denunciation shall take effect six months following the date on which notification 

is received by the Secretary-General of the United Nations. 

Article 19 
The Secretary-General of the United Nations shall inform all States, inter alia : 
(a) of signature to this Convention, of the deposit of instruments of ratification or 

accession in accordance with articles 14, 15 and 16 and of notifications made under 
article 18. 

(b) of the date on which this Convention will enter into force in accordance with 
article 17. 

Article 20 
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. 

IN W I T N E S S WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto by 
their respective Governments, have signed this Convention, opened for signature at 
New York on 14 December, 1973. 

Μ Ε Ρ Ο Σ I I 
Σ Υ Μ Β Α Σ Ι Σ Δ Ι Α ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΙΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΛΑΣΜΟΝ 

ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΣ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ 

. . . ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

Ημερομηνία : 14 Δεκεμβρίου, 1973 Συνεδρίασις : 2202 
Υιοθετηθείσα ομοφώνως 'Αναφορά ·. Α/9407 

Ή Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ ι ς, 
Φρονούσα ότι ή κωδικοποίησις και -προοδευτική άνάπτυξις του διεθνούς 

δικαίου συμβάλλει εις την ύλοποίησιν τών εν "Αρθροις 1 και 2 του Χάρτου 
των Ηνωμένων Εθνών εκτιθεμένων σκοπών και αρχών, 
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Έ ν θ υ μ ο υ μ έ ν η δτι ή Επιτροπή Διεθνούς Δικαίου, εις έκπλήρωσιν 
παρακλήσεως διοπυπωθείσης εν τη άποφάσει 2780 (XXVI) της Γενικής Συνε
λεύσεως της 3ης Δεκεμβρίου, 1971, κατά τήν είκοστήν τετάρτην σύνοδον αυτής 
έμελέτησε τό θέμα της προστασίας και του απαραβίαστου τών διπλωματικών 
αντιπροσώπων και έτερων προσώπων δικαιουμένων είς είδικήν προστασίαν 
δυνάμει του διεθνούς δικαίου και παρεσκεύασε προσχέδιον άρθρων περί τής 
προλήψεως και του κολασμού εγκλημάτων στρεφομένων κατά των προσώπων 
τούτων, 

" Ε χ ο υ σ α μ ε λ ε τ ή σ ε ι τό προσχέδιον άρθρων ως και τά έπ' αύτου 
σχόλια και τάς παρατηρήσεις Κρατών, ειδικευμένων οργανώσεων και διακυ
βερνητικών οργανισμών, αΐτινες διετυπώθησαν είς. άπάντησιν προσκλήσεως 
περιεχόμενης εν τή άποφάσει 2926 (XXVI Ι ) τής Γενικής Συνελεύσεως τής 28ης 
Νοεμβρίου, 1972, ' 

Π ε π ε ι σ μ έ ν·η περί τής σπουδαιότητος τής εξασφαλίσεως διεθνούς 
.συμφωνίας έπι καταλλήλων και λυσιτελών μέτρων προλήψεως και κολασμού 
εγκλημάτων στρεφομένων κατά διπλωματικών αντιπροσώπων καΐ ετέρων διε
θνώς προστατευομένων προσώπων, εν δψει μάλιστα τής σοβαράς απειλής κατά 
τής διατηρήσεως κ α ι

1 προαγωγής φιλικών σχέσεων και συνεργασίας μεταξύ 
Κρατών ή όποια προκαλείται διά τής διαπράξεως τοιούτων εγκλημάτων, 

" Ε χ ο υ σ α έ π ε ξ ε ρ γ α σ θ ή προς τον σκοπόν τούτον τάς περιε
χομένας έν τή αυτόθι συνημμένη Συμβάσει διατάξεις, 

1. Υ ι ο θ ε τ ε ί τήν συνημμένην τή παρούση άποφάσει Σύμβασιν διά 
τήν Πρόληψιν και τόν Κολασμόν Εγκλημάτων στρεφομένων κατά Διεθνώς 
Προστατευομένων Προσώπων, περιλαμβανομένων και τών Διπλωματικών 
'Αντιπροσώπων' 

2. Έ π α ν α τ ο ν ί ζ ε ι τήν μεγάλη ν σπουδαιότητα τών κανόνων του 
διεθνούς δικαίου τών άφορώντων εις τό άπαραβίαστον και τήν είδικήν προστα
σίαν, ή όποια δέον νά χορηγήται εις διεθνώς προστατευόμενα πρόσωπα, ώς 
και είς τάς προς τοΰτο υποχρεώσεις τών Κρατών' 

3. Φ ρ ο ν ε ί δτι ή συνημμένη Σύμβασις θά καταστήση ικανά τά Κράτη 
ίνα έκπληροΟν λυσιτελέστερον τάς υποχρεώσεις αυτών" 

4. ' Α ν α γ ν ω ρ ί ζ ε ι ω σ α ύ τ ω ς δτι αϊ διατάξεις τής συνημμένης 
Συμβάσεως κατ' ούδένα τρόπον θά ήδύναντο νά επηρεάσουν τήν συμφώνως 
προς τους σκοπούς και τάς αρχάς του Χάρτου τών Ηνωμένων 'Εθνών καΐ τής 
Διακηρύξεως περί 'Αρχών του Διεθνούς Δικαίου, άφορώσης εις τάς μεταξύ 
Κρατών Φιλικάς Σχέσεις και Συνεργασίαν συμφώνως προς τόν Χάρτην τών 
Ηνωμένων 'Εθνών, άσκησιν του νομίμου δικαιώματος της αύτοδιαθέσεως και 
ανεξαρτησίας ύπό λαών αγωνιζομένων κατά τής αποικιοκρατίας, ξένης κυ
ριαρχίας, ξένης κατοχής, φυλετικής (διακρίσεως και του διαχωρισμού (apartheid)' 

5. Κ α λ ε ΐ τά Κράτη δπως καταστούν συμβαλλόμενα ιμέρη τής συνημ
μένης Συμβάσεως" 

6. Α π ο φ α σ ί ζ ε ι δτι ή παρούσα άπόφασις, αϊ διατάξεις τής όποιας 
σχετίζονται προς τήν συνημμένην Σύμβασιν, θά δημοσιεύωνται πάντοτε όμοΟ 
μετ' αυτής. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
. ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΙΝ ιΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΛΑΣΜΟΝ 

ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ιΚΑΤΑ ΔΓΕΘΝΩΣ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, >ΠΕΡ Ι ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ 

ΚΑΙ ΤΩΝ 'ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 
Τ ά Σ υ ι μ β α λ λ ό ι μ ε ν α Κ ρ ά τ η τ ή ς π α ρ ο ύ σ η ς Σ υ μ β ά σ ε ω ς . 

"Ε χ ο ν τ α ύ π' δ ψ ι ν τους σκοπούς ,καί τάς αρχάς του Χάρτου τών 
Ηνωμένων Εθνών έν σχέσει προς τήν διατήρησιν τής διεθνούς ειρήνης κα ι τής 
προαγωγής φιλικών σχέσεων ικαί συνεργασίας 'μεταξύ Κρατών, 
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Φ ρ ο ν ο 0 ν τ α δτι εγκλήματα 'στρεφόμενα κατά διπλωματικών αντιπρο
σώπων και έτερων διεθνώς προστατευομένων προσώπων θέτοντα έν >κινδύνω 
την άσφάλειαν των προσώπων τούτων δημιουργούν σο'βαράν απειλήν 'κατά της 
διατηρήσεως ομαλών διεθνών σχέσεων αί όποΐαι εΐναι άναγίκαΐαι διά την 
μεταξύ τών 'Κρατών συνεργασίαν, 

Π ι σ τ ε ύ ο ν τ α δτι ή διάπραξις τοιούτων εγκλημάτων αποτελεί θέμα 
το όποιον ενδιαφέρει μεγάλως την διεθνή 'κοινότητα, 

Π ε π ε ι σ μ έ ν α δτι 'επείγει ή ανάγκη υίοθετήσεως (καταλλήλων 'καΐ λυ
σιτελών μέτρων προλήψεως και ικολασμου τοιούτων 'εγκλημάτων, 

Συνεφώνησαν ως ακολούθως : 

"Αρθρον 1 
Διά τους 'σκοπούς της παρούσης Συμβάσεως : 
1. «διεθνώς προστατευόμενα πρόσωπα» σημαίνει— 
(α) Άρχηγόν ίΚράτους, περιλαμβανομένου παντός μέλους συλλογικού σώ

ματος έκτελουντος καθήκοντα 'Αρχηγού ΙΚράτους δυνάμει του Συντάγματος 
του συγκεκριμένου ιΚράτους, Πρόεδρον της Κυβερνήσεως ή Ύπουργόν Ε ξ ω 
τερικών, οσάκις οιονδήποτε τοιούτον πρόσωπον ευρίσκεται έν τη 'Αλλοδαπή, 
ωσαύτως δε ιμέλη της οικογενείας αύτου συνοδεύοντα τούτον* 

(β) οιονδήποτε έκπρόσωπον η όπάλλη'λον Κράτους ή οιονδήποτε ύπάλληλον 
ή έτερον άντιπρόσωπον διεθνούς οργανισμού διακυβερνητικού χαρακτήρος 
δστις, κατά τον χρόνον καθ' δν ·καί εις τον τόπον 'ένθα διαπράττεται έγκλημα 
στρεφόμενον 'κατ' αύτου, τών υπηρεσιακών υποστατικών αύτου, του ιδιωτικού 
αύτοΰ χώρου διαμονής ή τών μεταφορικών αύτου «μέσων, δικαιούται συμφώνως 
προς το διεθνές δίκαιον εις είδικήν προστασίαν έναντι οιασδήποτε προσβολής 
του προσώπου, της 'ελευθερίας ή της αξιοπρέπειας αύτου, ωσαύτως δέ ιμέλη 
της οίκογενείας αύτου 'αποτελούντα μέρος του νοικοκυριού αύτου. 

2. «φερόμενος ώς δράστης» σημαίνει πρόσωπον περί του οποίου υπάρχει 
επαρκής άπόδειξις ϊνα κριθή έ κ π ρ ώ τ η ς ό ψ ε ω ς δτι τούτο διέπραξεν 
ή συμμετέσχεν ενός ή πλειόνων έκ τών έν άρθρω 2 αναφερομένων εγκλημάτων. 

"Αρθρον 2 
1. Ή έκ προθέσεως διάπραξις— 
(α) φόνου, απαγωγής ή ετέρας προσβολής του προσώπου ή της ελευθερίας 

διεθνώς προστατευομένου προσώπου* 
(β) 'βιαίας προσβολής τών υπηρεσιακών υποστατικών, του ιδιωτικού χώρου 

διαμονής ή τών μεταφορικών μέσων διεθνώς προστατευομένου προσώπου, δυ
ναμένης νά θέση έν κινδύνω το πρόσωπον ή τήν ιέλευθερίαν αύτου" 

(γ) απειλής διαπράξεως οιασδήποτε τοιαύτης προσβολής" 
(δ) απόπειρας διαπράξεως οιασδήποτε τοιαύτης προσβολής* *καί 
(ε) πράξεως συνιστώσης συμμετοχήν, ύπό μορφήν συνεργείας εις οιανδή

ποτε τοιαύτην πρασβολήν, δέον δπως χαράκτηρισθή ύφ' έΐκάστου Κράτους—(Μέ
ρους ώς έγκλημα δυνάμει του εσωτερικού δικαίου αύτου. 

2. "Εκαστον Συμβαλλόμενον 'Κράτος οφείλει νά καταστήση τά (εγκλήματα 
ταύτα κολάσιμα διά καταλλήλων ποινών λαμβανουσών ύπ' όψιν τήν σο'βαράν 
φύσιν αυτών. 

3. ΑΙ παράγραφοι 1 καί 2 του παρόντος άρθρου κατ' ούδένα τρόπον θίγουν 
τάς δυνάμει του διεθνούς δικαίου υποχρεώσεις τών Συμβαλλομένων 'Κρατών 
προς λήψιν πάντων τών καταλλήλων μέτρων διά τήν πρόληψιν ετέρων προσβο
λών του προσώπου, τής ελευθερίας ή αξιοπρέπειας διεθνώς προστατευομένου 
προσώπου. 
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"Αρθρον 3 
1. "Εκαστόν Συμβαλλόμενον Κράτος οφείλει νά προβή είς την λήψιν τών 

αναγκαίων. μέτρων ίνα θεμελίωση την δικαιοδοσίαν αύτου έπί τών έν άρθρω 
2 εκτιθεμένων εγκλημάτων 'εις τάς 'ακολούθους 'περιπτώσεις : 

(α) οσάκις το έγκλημα διαπράττηται έν τη εδαφική .επικράτεια του Κρά
τους τούτου, ή" επί σκάφους ή αεροσκάφους εγγεγραμμένου εις τό Κράτος 
τούτο' 

(β) οσάκις ό φερόμενος ώς δράστης είναι πολίτης του Κράτους τούτου' 
(γ) οσάκις τό έγκλημα διοαιράττηται κατά διεθνώς προστατευομένου προ

σώπου, ώς τούτο ορίζεται εν άρθρω 1, τό όποιον απολαύει της νομικής αύτου 
θέσεως ώς τοιούτο δυνάμει τών αρμοδιοτήτων τάς οποίας άσκεΐ έν ονόματι 
του Κράτους τούτου. 

2. "Βκαστον Συμβαλλόμενον Κράτος οφείλει ωσαύτως νά προβή εις την 
ληψιν τών αναγκαίων μέτρων ίνα θεμελίωση την δυκαιοδοσίαν αύτου έπί τών 
εγκλημάτων τούτων είς τάς περιπτώσεις καθ' ας ό φερόμενος ώς δράστης 
ευρίσκεται έν τη εδαφική 'επικράτεια αύτου 'και δεν προβαίνει, συμφώνως προς 
τό άρθρον 8, ε'ΐς την εκδοσιν αύτου προς οιονδήποτε τών έν παραγράφω 1 του 
παρόντος άρθρου 'μνημονευομένων Κρατών. 

"3. Ή παρούσα Σύμβασις ουδόλως αποκλείει την συμφώνως προς έσωτερικόν 
δίκαιον άσκησιν ποινικής δικαιοδοσίας. 

"Αρθρον 4 
Συμβαλλόμενα Κράτη δέον νά συνεργάζωνται έν τή προλήψει τών έν άρθρω 

2 εκτιθεμένων εγκλημάτων, Γιδιαιτέρως διά— 
(α) τής λήψεως πάντων τών προσφορών μέτρων προς παρεμπόδισιν είς τάς 

οικείας αυτών ιέδαφικάς επικρατείας προπαρασκευαστικών ενεργειών διά την 
διάπραξιν τών εγκλημάτων τούτων εντός ή έκτος τών 'εδαφικών επικρατειών 
των' 

(β) τής ανταλλαγής πληροφοριών και του συντονισμού τής λήψεως διοικη
τικών 'και ετέρων καταλλήλων μέτρων προς παρεμπόδισιν τής διαπράξεως 
τών 'εγκλημάτων τούτων. 

"Αρθρον 5 
1. Τό Συμβαλλόμενον Κράτος είς τό όποιον διεπράχθη οιονδήποτε τών έν 

άρθρω 2 εκτιθεμένων εγκλημάτων οφείλει, εάν εχη 'λόγους νά πιστεύη δτι ό 
φερόμενος ώς δράστης διέφυγεν εκ τής εδαφικής αύτου επικρατείας, νά κα
ταστήση γνωστά είς παν έτερον ενδιαφερόμενο ν Κράτος, ευθέως ή μέσω του 
Γενυκοϋ Γραμματέως τών Ηνωμένων Εθνών, άπαντα τά σχετικά γεγονότα 
τά άφορώντα τό διαπραχθέν έγκλημα, ώς και πασαν πληροφορίαν την οποίαν 
κατέχει έν σχέσει προς τήν ταυτότητα του φερομένου ώς δράστου. 

2. 'Οσάκις έχει διαπραχθή οιονδήποτε εκ τών έν άρθρω 2 εκτιθεμένων εγκλη
μάτων κατά τίνος διεθνώς προστατευομένου προσώπου, παν Συμβαλλόμενον 
Κράτος κατέχον πληροφορίας άφορώσας ε'ίς τό ΘΟμα καΐ τάς περιστάσεις του 
εγκλήματος δέον όπως προσπαθή νά διαβι'βάζη ταύτας, συμφώνως προς τους 
προβλεπόμενους έν τω έσωτερικώ αύτου δικαίω δρους, πλήρως και ταχέως 
προς τό Συμβαλλόμενον 'Κράτος έν ονόματι του οποίου οδτος ήσκει τάς αρμο
διότητας αύτου. 

"Αρθρον 6 
1. Τοΰ Συμβαλλομένου Κράτους, έν τή εδαφική έπυκρατεία του οποίου 

ευρίσκεται ό φερόμενος ώς δράστης, Ικανοποιούμενου δτι τούτο δικαιολογείται 
εκ τών περιστάσεων, τούτο θέλει προβαίνει εις τήν 'λήψιν τών κατά τό έσω
τερικόν αύτου δίκαιον καταλλήλων ιμέτρων ώστε νά διασφαλίζηται ή παρου
σία τοϋ δράστου προς τον σκοπόν ποινικής διώξεως <ή εκδόσεως. Τά τοιαύτα 
μέτρα δέον νά γνωστοποιούνται άνευ καθυστερήσεως ευθέως ή μέσω του Γε
νικού Γραμματέως τών Ηνωμένων Εθνών προς— 

(α) τό Κράτος ΐενθα διεπράχθη τό έγκλημα' 
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(β) το Κράτος ή τά Κράτη τών οποίων ό φερόμενος ώς δράστης είναι πο
λίτης ή, έάν οδτος είναι άπαλις, προς τό Κράτος έν τη εδαφική επικράτεια τοΰ* 
οποίου οδτος μονίμως διαμένει' 

(γ) τό Κράτος ή τά Κράτη τών οποίων τό συγκεκριμένον διεθνώς προστα
τευόμενον πρόσωπον είναι πολίτης ή ιέν ονόματι τών οποίων οδτος ήσκ'ει τάς 
αρμοδιότητας αύτου" 

(δ) πάν έτερον ενδιαφερόμενο ν ιΚράτος* ικαί 
(ιε) τον διεθνή όργανισμόν του όποιου τό συγκεκριμένον διεθνώς προστα

τευόμενον πρόσωπον εΐναι υπάλληλος ή αντιπρόσωπος. 
2. Παν πρόσωπον έν αναφορά προς τό όποιον λαμβάνονται τά έν παραγρά

φω 1 του παρόντος άρθρου αναφερόμενα μέτρα δικαιούται— 
(α) νά έπικοινωνηση άνευ .καθυστερήσεως μετά του πλησιέστερου αρμοδίου 

εκπροσώπου του Κράτους του οποίου οδτος είναι πολίτης ή τό όποιον άλλως 
πως δικαιούται νά πρσστατεύση τά δικαιώματα αύτοΟ ή, έάν οδτος είναι απο
λις, τό όποιον οδτος παρακαλεί και τό όποιον εΐναι πρόθυμον νά πρσστατεύση 
τά δικαιώματα αύτοΟ' και 

(β) νά τον έπισκεφθή εκπρόσωπος του Κράτους τούτου. 

Αρθρον 7 
Τό Συμβαλλόμενον Κράτος έν τή εδαφική επικράτεια του οποίου ευρίσκεται 

ό φερόμενος ώς δράστης, έφ' δσον δεν πρσβή εις την έχδοσιν αύτου, οφείλει 
άνευ οιασδήποτε εξαιρέσεως και αδικαιολογήτου καθυστερήσεως νά διαβί
βαση τήν ύπόθεσιν εΙς τάς αρμοδίας αύτου αρχάς προς τόν σικοπόν ασκήσεως 
ποινικής διώξεως έπί τή βάσει διαδικασίας 'συμφώνως προς τους νόμους του 
Κράτους τούτου. 

"Αρθρον 8 
.1. Καθ' ην έκτασιν τά εκτιθέμενα έν άρθρω 2 εγκλήματα δέν συγκαταλέ

γονται μεταξύ τών ύφ' οίασδήποτε υφισταμένης μεταξύ τών Συμβαλλομένων 
Κρατών Συνθήκης εκδόσεως προβλεπομένων άδυκημάτων διά τά όποια δύ
ναται νά χωρήση εκδοσις, ταύτα δέον νά λογίζωνται ώς περιλαμβανόμενα 
έν αύτη ώς τοιαύτα. Τά Συμβαλλόμενα Κράτη αναλαμβάνουν τήν ύπαχρέω
σιν δπως ε'ις πάσαν μέλλουσαν νά συνομολογηθή 'μεταξύ αυτών συνθήκην 
εκδόσεως συμπεριλαμβάνουν τά εγκλήματα ταΟτα μεταξύ τών αδικημάτων 
εκείνων διά τά όποια δύναται νά χωρήση §κδοσις. 

2. 'Οσάκις Συμβαλλόμενον Κράτος, θέτον <ώς προϋπόθεσιν τής εκδόσεως 
τήν προς τούτο ϋπαρξιν συνθήκης, λαμβάνει αΐτησιν εκδόσεως παρ' έτερου 
Συμβαλλομένου Κράτους μετά του όποιου δεν συνήψε 'συνθή:κην εκδόσεως, 
τούτο δύναται, έφ' δσον άποφασίση τήν ΐεκίδσσιν, νά θεώρηση τήν παρουσαν 
Σύμβασιν ώς τήν νομιικήν βάσιν διά τήν §κδοσιν έν σχέσει προς τά εγκλήματα 
ταύτα. Ή Ικδοσις θά υπόκειται εις τάς δικονομικάς διατάξεις και τους λοιπούς 
δρους του δικαίου του Κράτους προς τό όποιον απευθύνεται ή αίτησις έκδόισεως. 

3. Συμβαλλόμενα Κράτη, μή θέτοντα ώς προϋπόθεσιν της εκδόσεως τήν 
προς τούτο ϋπαρξιν συνθήκης, θά αναγνωρίζουν τ ά εγκλήματα ταΰτα, είς τάς 
μεταξύ των σχέσεις, ώς αδικήματα διά τά όποια δύναται νά χωρήση έ'κδοσις, 
τηρουμένων τών δικονομικών διατάξεων και 'λοιπών δρων του δικαίου του 
Κράτους προς τό όποιον απευθύνεται ή αίτησις εκδόσεως. 

4. Διά οκοπούς εκδόσεως μεταξύ Συμβαλλομένων Κρατών, εκαστον τών 
εγκλημάτων θά θεωρήται ώς διαπραχθέν ουχί μόνον έν τω τόπω έν τω δποίω 
έπεσυνέβη, άλλ ' ωσαύτως και έν τή εδαφική επικράτεια τών Κρατών παρά 
τών οποίων απαιτείται δπως θεμελιώσουν τήν δικαιοδσσίαν αυτών συμφώνως 
προς τήν παράγραφον 1 τοΟ άρθρου 3. 

"Αρθρον 9 
Εις παν πρόσωπον άναφορικώς προς τό όποιον διεξάγεται οιαδήποτε δικα

στική διαδικασία σχετική προς οίονδήποτε τών έν άρθρω 2 εκτιθεμένων εγκλη
μάτων δέον νά έξασφαλίζηται δικαία μεταχείρισις είς άπαντα τά στάδια της 
διαδικασίας. 
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"Αρθρον ΊΟ 
J . Τά Σϋιμβαλλόμενα ;Κράτη· δέον οίκος παρέχουν αμοιβαίως την μεγίστην 

δυνατήν συνδρομήν εν σχέσει προς ποινυκάς διαδικασίας κινηθείσας αναφο
ρικός προς τά εν άρθρω 2 εκτιθέμενα εγκλήματα, περιλαμβανομένης της 
παροχής παντός ε'ίς την διάθεσιν αυτών αποδεικτικού, στοιχείου αναγκαίου 
δια την διαδικασίαν. 

2. ΑΙ διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ουδόλως επηρεά
ζουν ^υποχρεώσεις περιεχο;μένας 'έν οιαδήποτε ετέρα συνθήκη και άφορώσας 
είς άμοιβαίανδικαστικήν συνδρομήν. 

;■.; : "Αρθρον 11 . ' 
Το ΣυμβαλλόμενόνΚράτος ένθα: διώκεται ποινικώς ό φερόμενος ώς δρά

στης, οφείλει νά γνωστοποίηση το τελικόν αποτέλεσμα τής διαδικασίας προς 
τον, Γενικόν Γραμματέα τών Ηνωμένων Εθνών, δ όποιος θα διαβίβαση την 
πληροφορίαν προς τά λοιπά Συμβαλλόμενα Κράτη. 

"Αρθρον 12 
Αί διατάξεις τής παρούσης Συμβάσεως ουδόλως επηρεάζουν την έφαρμογήν 

τών περί 'Ασυλίας Συνθηκών, 'ισχυουσών κατά τήν ήμερομηνίαν τής υίοθετή
σεως τής παρούσης Συμβάσεως, καθ' δσον άφορα εις τάς σχέσεις μεταξύ 'Κρα
τών τά όποια είναι συμβαλλόμενα μέρη τών Συνθηκών τούτων' άλλα Συμ
βαλλόμενον Κράτος τής παρούσης Συμβάσεως δεν δύναται νά έπυκαλεσθή 
τάς Συνθήκας ταύτας έναντι ετέρου Συμβαλλομένου Κράτους τής παρούσης 
Συμβάσεως, το όποιον δεν εΐναι συμβαλλόμενον μέρος τών Συνθηκών τούτων. 

"Αρθρον 13 
1. Πάσα μεταξύ δύο ή πλειόνων Συμβαλλομένων Κρατών αναφυόμενη δια

φορά ιέν σχέσει προς τήν έρμηνείαν ή έφαρμογήν τής παρούσης Συμβάσεως, 
μή αίρομένη δια διαπραγματεύσεων, θά ύποβάλληται τή αιτήσει ενός τούτων 
είς διαιτησίαν. 'Έάν εντός εξ μηνών άπό τής ημερομηνίας τής υποβολής τής 
περί διαιτησίας αιτήσεως δεν καταστή δυνατόν είς. τά 'Συμβαλλόμενα 'Κράτη 
νά συμφωνηθούν επί τής οργανώσεως τής διαιτησίας, οιονδήποτε τών^μερών 
τούτων δύναται νά.παραπέμψη τήν διαφοράν εις·τό Διεθνές Δικαστήριον τής 
Δικαιοσύνης δι' αιτήσεως υποβαλλομένης συμφώνως προς το Καταστατικόν 
του Δικαστηρίου. 

2. "Εκαστον Συμβαλλόμενον Κράτος δύναται 'κατά τον χρόνον τής υπο
γραφής ή τής επικυρώσεως τής παρούσης Συμβάσεως ή προσχωρήσεως είς 
ταύτην' νά δήλωση ότι δεν θεωρεί εαυτό δεσμευμένον ύπό τής παραγράφου 1 
του παρόντος άρθρου. Τά λοιπά Συμβαλλόμενα Κράτη δεν θά δεσμεύωνται 
ύπό τής παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου έναντι οιουδήποτε Συμβαλλο
μένου 'Κράτους προβάντος εις τοιαύτην έπιφύλαξιν. 
" 3. Συμβαλλόμενον Κράτος προβάν είς έπιφύλαξιν συμφώνως προς τήν πα

ράγραφον 2 του παρόντος άρθρου δύναται εν παντί χρόνω νά άνακαλέση ταύτην 
δ,ιά;· γνωστοποιήσεως. προς τον Πενίκόν Γραμματέα' τών 'Ηνωμένων Εθνών. 

· · . ' . . . · . . . "Αρθρον 14 
Ή παρούσα Σύμβασ,ις θά εΐναι ανοικτή προς ύπογραφήν ύπό πάντων τών 

Κρατών μέχρι τής 31ης Δεκεμβρίου, 1974 και ε'ίς τήν έν Νέα Υόρκη "Εδραν 
τών 'Ηνωμένων 'Εθνών. . · 

-·■■■ -■ . . "Αρθρον 15 
Ή παρούσα Σύμβασις υπόκειται είς έπικύρωσιν. Τά έγγραφα επικυρώ

σεως θά (κατατεθούν παρά τω Γενικώ Γραμματεΐ τών Ηνωμένων Εθνών. 
"Αρθρον 16 

Ή παρούσα Σύμβασις θά παραμείνη ανοικτή διά προσχώρησα/ ύπό παντός 
Κράτους. ;Τά έγγραφα τής προσχωρήσεως θά κατατεθούν παρά τω Γενικώ 
Γράμμάτεΐ τών Ηνωμένων Εθνών. 
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"Αρθρον 17 
1. Ή παρούσα Σύμβασις θα τεθή εν ίσχύ'ί :μετά πάρο'δον τριάκοντα ή'μερών 

από της ημερομηνίας της καταθέσεως του εικοστού δευτέρου έγγραφου επι
κυρώσεως ή προσχωρήσεως παρά τω Γενικώ Γραμματεΐ τών Ηνωμένων 
Εθνών. 

2. Ώ ς προς έ'καστον ^Κράτος έπικυρουν ή προσχωρούν εις την Σύμβασιν 
μετά την κατάθεσιν του ίέίκοστοΰ δευτέρου εγγράφου επικυρώσεως ή προσχω
ρήσεως, ή Σύμβασις θά τεθή έν ίσχύϊ την τριακοστήν ήμέραν μετά τήν ύπό 
του Κράτους τούτου κατάθεσιν του οικείου αυτού έγγραφου επικυρώσεως ή 
προσχωρήσεως. 

"Αρθρον 18 
1. Πάν Σ υμβαλλάμενον Κράτος δύναται νά <καταγγείλη την παροΰ'σαν Σύμ

βασιν δι' έγγραφου γνωστοποιήσεως προς τον Γενικόν Γραμματέα τών Ηνω
μένων 'Εθνών. 

2. Ή καταγγελία παράγει αποτέλεσμα μετά πάροσον εξ μηνών άπό της 
ή'μερομηνίας λήψεως της γνωστοποιήσεως ύπό του Γενικού Γραμματέως τών 
Ηνωμένων Εθνών. 

"Αρθρον 19 
Ό Γενικός Γραμματεύς τών Ηνωμένων Εθνών θά πληροφορή άπαντα τά 

Κράτη, μεταξύ άλλων, περί— 
(α) της κατά τά άρθρα 14, 15 και 16 υπογραφής της παρούσης Συμ

βάσεως, της καταθέσεως έγγραφων επικυρώσεως και προσχωρήσεως, 
ώς και τών δυνάμει του άρθρου 18 γενομένων γνωστοποιήσεων' 

(β) της ημερομηνίας καθ' ή ν ή παρούσα Σύμβασις θά τεθή έν Ίσχύϊ συμ
φώνως προς το άρθρον 17. 

"Αρθρον 20 
Το πρωτότυπον της παρούσης Συμβάσεως, του οποίου τά έν τή 'Αγγλική, 

Γαλλική, 'Ισπανική, Κινεζική και Ρωσσική γλώσσας κείμενα είναι έξ ίσου 
αυθεντικά θά κατατεθή παρά τώ Γενικω Γραμματεΐ τών Ηνωμένων Εθνών, 
ό όποιος θά άποστέλλη κεκυρωμένα αντίγραφα τούτου εις άπαντα τά Κράτη. 

ΕΙ Σ ΜΑΡΤΥΡΙΑΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ οι υπογεγραμμένοι, δεόντως προς τούτο 
εξουσιοδοτημένοι παρά τών αντιστοίχων αυτών Κυβερνήσεων, υπέγραψαν τήν 
παροΰσαν Σύμβασιν, άνοιγεΐσαν προς ύπογραφήν έν Νέα Υόρκη, τήν Μην 
Δεκεμβρίου, 1973. 

Έτυττώθη έν τφ Τυπογραφεία της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


