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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ύπ *Αρ. 1257 της 20ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1976 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό ΐτερί της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως Ήερί 'Κρατικού* Προνομίου Ετεροδι
κίας και Πρόσθετον Πρωτόκολλο ν (Κυρωτικός) Νόμος του 1976 (εκδίδεται δια 
δημοσιεύσεως εΙς την .έίπϋση:μον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμ
φωνος τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 6 του 1976 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑ'ΓΚΒΝ ΣΥΜΒΑΣΙΙΝ 
ΠΕΡΙ Κ Ρ AT ΙιΚΟΥ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥ ΕΤΕΡΟΔΙΚΙΑΣ (ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΘΕΤΟΝ ΠΡΩΤΟΚΟ'ΛΛΟΝ 
Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει <ώς ακολούθως : 
1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ως ό περί Ευρωπαϊκής Συμ- Συνοπτικός 

βάσεως περί Κρατικού Προνομίου Ετεροδικίας καΐ 'Πρόσθετον Πρω- τίτλος. 
τόκολλον ('Κυρωτικός) 'Νόμος του 1976. 

2. Έ ν τω παρόντι Νό>μω, εκτός εάν εκ τοΟ κειμένου προκύπτη διά Ερμηνεία. 
φόρος έννοια— 

«Σύμβασις» σημαίνει την Εύρωπαϊκήν Σύμβασιν περί 'Κρατικού 
Προνομίου Ετεροδικίας και Πρόσθετον Πρωτόκολλον την γενομέ
νην έν Βασιλεία τή 16.5.1972, τής οποίας το κεϋμενον έν τω Άγγλικω 
πρωτοτυπώ εκτίθεται εις το 'Μέρος Ι και έν μεταφράσει εις την 
Έλληνικήν εις το Μέρος 11 του Πίνακος : Πίναξ. 

'Νοείται δτι έν περιπτώσει αντιθέσεως' μεταξύ τών δύο κειμένων, 
υπερισχύει το εις το Μέρος Ι του Πίνακος έκτιθέμενον κείμενον. 

3. Ή Σύμβασις, την οποίαν ή 'Κυπριακή Δημοκρατία υπέγραψε την κύρωσις 
Ϊ5ην Δεκεμβρίου 1975, δυνάμει τής ύπ' αρ. 14.159 και ή'μερσμηνίαν Συμβάσεως. 
7ην Αυγούστου 1975 'Αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου, διά 
του παρόντος Νόμου κυροΰται. 

(17) 
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ΠΙΝΑΞ 
("Αρθρον 2) 
ΜΕΡΟΣ Ι 

EUROPEAN CONVENTION 
ON STATE IMMUNITY 

AND 
ADDITIONAL PROTOCOL 

PREAMBLE 
The member States of the Council of Europe, signatory hereto, 
Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve a greater 

unity between its Members; 
Taking into account the fact that there is in international law a tendency 

to restrict the cases in which a State may claim immunity before foreign courts; 
Desiring to establish in their mutual relations common rules relating to the 

scope of the immunity of one State from the jurisdiction of the courts of another 
State, and designed to ensure compliance with judgments given against another 
State; 

Considering that the adoption of such rules will tend to advance the work 
of harmonisation undertaken by the member States of the Council of Europe in 
the legal field, 

Have agreed as follows: 
_.... . ' . . . . CHAPTER I 

Immunity from jurisdiction 
ARTICLE 1 

1. A Contracting State which institutes or intervenes in proceedings before 
a court of another Contracting State submits, for the purpose of those proceedings, 
to the jurisdiction of the courts of that State. 

2. Such a Contracting State cannot claim immunity from the jurisdiction of 
the courts of the other Contracting State in respect of any counterclaim : 

(a) arising out of the legal relationship or the facts on which the prin
cipal claim is based ;' 

(lb) if, according to the provisions of this Convention, it would not have 
been entitled to invoke immunity in respect of that counterclaim had 
separate proceedings been brought against it in those courts. 

3. A Contracting State which makes a counterclaim in proceedings before 
a court of another Contracting State submits to the jurisdiction of the courts of 
that State with respect not only to the counterclaim but also to the principal 
claim. 

ARTICLE 2 
A Contracting State cannot claim immunity from the jurisdiction of a court 

of another Contracting State if it has undertaken to submit to the jurisdiction 
of that court either: 

(a) by international agreement; 
(b) by an express term contained in a contract in writting; or 
(c) by an express consent given after a dispute between the parties has 

arisen. 
ARTICLE 3 

1. A Contracting State cannot claim immunity from the jurisdiction of a 
court of another Contracting State if, before claiming immunity, it takes any 
step in the proceedings 'relating to the merits. However, if the State satisfies the 
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court that it could not have acquired knowledge of facts on which a claim to 
immunity can be based until after it has taken such a step, it can claim immu
nity based on these facts if it does so at the earliest possible moment, 

2. A Contracting State is not deemed to have waived immunity if it appears 
before a court of another Contracting State in order to assert immunity. 

ARTICLE 4 
1. Subject to the provisions of Article 5, a Contracting State cannot claim 

immunity from the jurisdiction of the courts of another Contracting State if the 
proceedings relate to an obligation of the State, which, by virtue of a contract, 
falls to be discharged in the territory of the State of the forum. 

2. Paragraph 1 shall not apply: 
(a) in the case of a contract concluded between States; 
(ib) if the parties to the contract have otherwise agreed in writing; 
(c) if the State is party to a contract concluded on its territory and the 

obligation of the State is governed by its administrative law. 

ARTICLE 5 
1. A Contracting State cannot claim immunity from the jurisdiction of a 

court of another Contracting State if the proceedings relate to a contract of 
employment between the State and an individual where the work has to be 
performed on the territory of the State of the forum. 

2. Paragraph 1 shall not apply where: 
(a) the individual is a national of the employing State at the time when 

the proceedings are brought; 
(b) at the time when the contract was entered into the individual was 

neither a national of the State of the forum nor habitually resident in 
that State; or 

(c) the parties to the contract have otherwise agreed in writing, unless, in 
accordance with the law of the State of the forum, the courts of that 
State have exclusive jurisdiction by reason of the subjectmatter. 

3. Where the work is done for an office, agency or other establishment 
referred to in Article 7, paragraphs 21(a) and (b) of the present Article apply only 
if, at the time the contract was entered into, the individual had his habitual 
residence in the Contracting State which employs him., 

ARTICLE 6 
1, A Contracting State cannot claim immunity from the jurisdiction of a court 

of another Contracting State if it participates with one or more private persons 
in a company, association or other legal entity having its seat, registered office 
or principal place of business on the territory of the State of the forum, and the 
proceedings concern the relationship, in matters arising out of that participation, 
between the State on the one hand and the entity or any other participant on the 
other hand. 

2. Paragraph 1 shall not apply if it is otherwise agreed in writing. 

ARTICLE 7 
1. A Contracting State cannot claim immunity from the jurisdiction of a court 

of another Contracting State if it has on the territory of the State of the forum an 
office, agency or other establishment through which it engages, in the same manner 
as a private person, in an industrial, commercial or financial activity, and the 
proceedings relate to that activity of the office, agency or establishment. 

2. Paragraph 1 shall not apply if all the parties to the dispute are States, or 
if the parties have otherwise agreed in writing. 
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ARTICLE 8 
A Contracting State cannot claim immunity from the jurisdiction of a court 

of another Contracting State if the proceedings relate: 
(a) to a patent, industrial design, trademark, service mark or other similar 

right which, in the State of the forum, has been applied for,' registered 
or deposited or is otherwise protected, and in respect of which the 
State is the applicant or owner; 

(b) to an alleged infringement by it, in the territory of the State of the 
forum, of such a right belonging to a third person and protected in 
that State; 

(c) to an alleged infringement by it, in the territory of the State of the 
forum, of copyright belonging to a third person and protected in 
that State; 

(d) to the right to use a trade name in the State of the forum. 

ARTICLE 9 
A Contracting State cannot claim immunity from the jurisdiction of a court 

of another Contracting State if the proceedings relate to: 
(a) its rights or interests in, or its use or possession of, immovable 

property; or 
(b) its obligations arising out of its rights or interests in, or use or possession 

of, immovable property and the property is situated in the territory 
of the State of the forum. 

ARTICLE 10 
A Contracting State cannot claimimmunity from the' jurisdiction of a court 

of another Contracting State if the proceedings relate to a. right in movable or 
immovable property arising by way of succession, gift or bona vacantia. 

ARTICLE 11 
A Contracting State cannot claim immunity from the jurisdiction of a court 

of another Contracting State in proceedings which relate to redress for injury to 
the person or damage to tangible property, if the facts which occasioned the injury 
or damage occurred in the territory of the State of the forum, and if the author 
of the injury or damage was present in that territory at the time when those facts 
occurred. 

ARTICLE 12 
1. Where a Contracting State has agreed in writing to submit to arbitration 

a dispute which has arisen or may arise out of a civil or commercial matter, that 
State may not claim immunity from the jurisdiction of a court of another Con
tracting State on the territory or according to the law of which the arbitration has 
taken or will take place in respect of any proceedings relating to: 

(a) the validity or interpretation of the arbitration agreement; 
(b) the arbitration procedure ; 
(c) the setting aside of the award, unless the arbitration agreement other

wise provides. 
2. Paragraph 1 shall not apply to an arbitration agreement between States. 

ARTICLE 13 
Paragraph 1 of Article 1 shall not apply where a Contracting State asserts, 

in proceedings pending before a court of another Contracting State to which it is 
not a party, that it has a right or interest in property which is the subjectmatter 
of the proceedings, and the circumstances are such that it would have been entitled 
to immunity if the proceedings had been brought against it. 
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ARTICLE 14 
Nothing in this Convention shall be interpreted as preventing a court of a 

Contracting State from administering or supervising or arranging for the adminis
tration of property, such as trust property or the estate of a bankrupt, solely on 
account of the fact that another Contracting State has a right or interest in the 
property., 

· . . " . , ARTICLE 15 
A Contracting State shall be entitled to immunity from the jurisdiction of the 

courts of another Contracting State if the proceedings do not fall within Articles 
1 to 14; the court shall decline to entertain such proceedings even if the State 
does not appear. 

CHAPTER H 
Procedural rules 
ARTICLE 16 

i. In proceedings against a Contracting State in a court of another Contracting 
State;, the following rules shall apply. 

2. The competent authorities of the State of the forum shall transmit. 
— the original or a copy of the document by which the proceedings are 

instituted;. 
— a copy of any judgment given by default against a State which was defen

dant in the proceedings, 
through the diplomatic channel to the Ministry of Foreign Affairs of the defendant 
State, for onward transmission, where appropriate, to the competent authority. 
These documents shall be accompanied, if necessary, by a translation into the 
official language, or one of the official languages, of the defendant State. 

3. Service of the documents referred to in paragraph 2 is deemed to have 
been effected by their receipt by the Ministry of Foreign Affairs. 

4. The timelimits within which the State must enter an appearance or appeal 
against any judgment given by default shall begin to run two months after the 
date on which the document by which the proceedings were instituted or the copy 
of the judgment is received by the Ministry of Foreign Affairs. 

5." If.it rests with the court to prescribe the timelimits for entering an appear
ance or for appealing against a judgment given by default, the court shall allow 
the State not less than two months after the date on which the document by which 
the proceedings are instituted or the copy of the judgment is received by the 
Ministry of Foreign Affairs. : 

6. A Contracting State which appears in the proceedings is deemed to have 
waived any objection to the method of service* 

7. If the Contracting State has not appeared, judgment by default may be 
given against it only if it is established that the document by which the proceedings 
were instituted has been transmitted in conformity with paragraph 2, and that the 
timelimits for entering an appearance provided for in paragraphs 4 and 5 have 
beem observed., 

ARTICLE 17 
. No security, bond or deposit, however described, which could not have been 

required in the State of the forum of a national of that State or a person domiciled 
or resident there, shall be required of a Contracting State to guarantee the payment 
of judicial costs or expenses. A State which is a claimant in the courts of another 
Contracting State shall pay any judicial costs or expenses for which it may become 
liable. 
· ,  . . . . . ARTICLE 18 

r A Contracting. State party to proceedings before a court of another Contracting 
State may not be subjected to any measure of coercion, or any penalty, by reason 
of its failure or refusal to disclose any documents or other evidence. However the 
court may draw any conclusion it thinks fit from such failure or refusal. 

http://If.it
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ARTICLE 19 
1. A court before which proceedings to which a Contracting State is a party 

are instituted shall, at the request of one of the parties or, if its national law so 
permits, of its own motion, decline to proceed with the case or shall stay the 
proceedings if other proceedings between the same parties, based on the same facts 
and having the same purpose: 

(a) are pending before a court of that Contracting State, and were the 
first to be instituted ; or 

(b) are pending 'before a court of any other Contracting State, were the 
first to be instituted and may result in a judgment to which the State 
party to the proceedings must give effect by virtue of Article 20 or 
Article 25., 

2. Any Contracting State whose law gives the courts a discretion to decline 
to proceed with a case or to stay the proceedings in cases where proceedings 
between the same parties, based on the same facts and having the same purpose, 
are pending before a court of another Contracting State, may, by notification 
addressed to the Secretary General of the Council of Europe, declare that its courts 
shall not be bound by the provisions of paragraph 1. 

CHAPTER HI 
Effect of Judgment 

ARTICLE 20 
L A Contracting State shall give effect to a judgment given against it by a 

court of another Contracting State: 
(a) if, in accordance -with the provisions of "Articles" Γ to 137 the State 

could not claim immunity from jurisdiction; and 
(b) if the judgment cannot or can no longer be set aside if obtained by 

default, of if it is not or is no longer subject to appeal or any other 
form of ordinary review or to annulment. 

2. Nevertheless, a Contracting State is not obliged to give effect to such a 
judgment in any case : 

(a) where it would be manifestly contrary to public policy in that State to 
do so, or where, in the circumstances, either party had no adequate 
opportunity fairly to present his case; 

(ib) where proceedings between the same parties, based on the same facts 
and having the same purpose: 
(i) are pending before a court of that State and were the first to be 

instituted; 
(ii) are pending before a court of another Contracting State, were the 

first to be instituted and may result in a judgment to which the 
State Party to the proceedings must give effect under the terms of 
this Convention ; 

(c) where the result of the judgment is inconsistent with the result of 
another judgment given between the same parties: 
'(i) by a court" of the Contracting State, if the proceedings before that 

court were the first to be instituted or if the other judgment has 
been given before the judgment satisfied the conditions specified in 
paragraph 1 (b); or 

(ii) by a court of another Contracting State where the other judgment is 
first to satisfy the requirements laid down in the. present Convention : 

(d) where the provisions of Article 16 have not been observed and the 
State has not entered an appearance or has not appealed against a 
judgment by default.. 
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3. In addition, in the cases provided for in Article 10, a Contracting State is 
not obliged to give effect to the judgment: 

(a) if the courts of the State of the forum would not have been entitled to 
assume jurisdiction had they applied, mutatis mutandis, the rules of 
jurisdiction (other than those mentioned in the Annex to the present 
Convention) which operate in the State against which judgment is 
given; or 

(b) if the court, by applying a law other than that which would have been 
applied in accordance with the rules of private international law of 
that State, has reached a result different from that which would have 
been reached by applying the law determined by those rules. 

However, a Contracting State may not rely upon the grounds of refusal 
specified in sub-paragraphs (a) and (b) above if it is bound by an agreement with 
*tne State of the forum on the recognition and enforcement of judgments and the 
judgment fulfils the requirement of that agreement as regards jurisdiction and, 
where appropriate, the law applied. 

ARTICLE 21 
1. Where a judgment has been given against a Contracting State and that 

State does not give effect thereto, the party which seeks to invoke the judgment 
shall be entitled to have determined by the competent court of that State the 
question whether effect should be given to the judgment in accordance with Article 
20. 'Proceedings may also be brought before this court by the State against which 
judgment has been given, if its law so permits. 

2. Save in so far as may be necessary for the application of Article 20, the 
competent court of the State in question may not review the merits of the judgment. 

3. Where proceedings are instituted before a court of a State in accordance 
with, paragraph 1: 

(a) the parties shall be given an opportunity to be heard in the proceedings ; 
(b) documents produced by the party seeking to invoke the judgment shall 

not be subject to legalisation or any other like formality; 
(c) no security, bond or deposit, however described, shall be required of 

the party invoking the judgment by reason of his nationality, domicile 
or residence; 

(d) the party invoking the judgment shall be entitled to legal aid under 
conditions no less favourable than those applicable to nationals of 
the State who are domiciled and resident therein. 

4. Each Contracting State shall, when depositing its instrument of ratification, 
acceptance or accession, designate the court or courts referred to in paragraph 1, 
and inform the Secretary General of the Council of Europe thereof. 

ARTICLE 22 
1, A Contracting State shall give effect to a settlement to which it is a 

party and which has been made before a court of another Contracting State in 
the course of the proceedings; the provisions of Article 20 do not apply to such 
a settlement. 

2. If the State does not give effect to the settlement, the procedure provided 
for in Article 21 may be used. 

ARTICLE 23 
No measures of execution or preventive measures against the property of a 

Contracting State may be taken in the territory of another Contracting State 
except where and to the extent that the State has expressly consented thereto in 
writing in any particular case. 
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CHAPTER IV 
Optional provisions 

ARTICLE 24 
1. Notwithstanding the provisions of Article 15, any State may, when signing 

this Convention or depositing its instrument of ratification, acceptance or accession, 
or at any later date, by notification addressed to the Secretary General of the 
Council of Europe, declare that, in cases not falling within Articles 1 to 13, its 
courts shall be entitled to entertain proceedings against another Contracting 
State to the extent that its courts are entitled to entertain proceedings against 
States not (Party to the present Convention. Such a declaration shall be without 
prejudice to the immunity from jurisdiction which Foreign States enjoy in respect 
of acts performed in the exercise of sovereign authority (acta jure imperii)., 

2. The courts of a State which has made the declaration provided for in 
paragraph 1 shall not however be entitled to entertain such proceedings against 
another Contracting State if their jurisdiction could have ibeen based solely on 
one or more of the grounds mentioned in the Annex to the present Convention, 
unless that other Contracting State has taken a step in the proceedings relating 
to the merits without first challenging the jurisdiction of the court., 

3. The provisions of Chapter ill apply to proceedings instituted against a 
Contracting State in accordance with the present Article. 

4. The declaration made under paragraph 1 may be withdrawn by notification 
addressed to the Secretary General of the Council of Europe. The withdrawal 
shall take effect three months after the date of its receipt, but this shall not 
affect proceedings instituted before the date on which the withdrawal becomes 
effective, _ ... 

ARTICLE 25 
1. Any Contracting State which has made a declaration under Article 24 

shall, in cases not falling within Articles 1 to 13, give effect to a judgment given 
by a court of another Contracting State which has made a like declaration: 

(a) if 'the conditions prescribed in paragraph 1 i(b) of Article 20 have been 
fulfilled; and 

(ib) if the court is considered to have jurisdiction in accordance with the 
following paragraphs. 

2. However, the Contracting State is not Obliged to give effect to such a 
judgment: 

(a) if there is a ground for refusal as provided for in paragraph 2 of 
Article 20; or 

(b) if the provisions of paragraph 2 of Article 24 have not been observed. 
3. Subject to the provisions of paragraph 4, a court of a Contracting State 

shall be considered to have jurisdiction for the purpose of paragraph 1(b) : 
(a) if its jurisdiction is recognised in accordance with the provisions of 

an agreement to which the State of the forum and the other Con
tracting State are Parties; 

(b) where there is no agreement between the two States concerning the 
recognition and enforcement of judgments in civil matters, if the 
courts of the State of the forum would have been entitled to assume 
jurisdiction had they applied, mutatis mutandis, the rules of 
jurisdiction (other than those mentioned in the Annex to the present 
Convention) which operate in the State against which the judgment 
was given. This provision does not apply to questions arising out of 
contracts. 

4. The Contracting States having made the declaration provided for in 
Article 24 may, by means of a supplementary agreement to this Convention, 
determine the circumstances in which their courts shall be considered to have 
jurisdiction for the purposes of paragraph 1(b) of this Article. 
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5, If the Contracting State does not give effect to the judgment, the proce
dure provided for in Article 21 may be used. 

ARTICLE 26 
Notwithstanding the provisions of Article 23, a judgment rendered against a 

Contracting State in proceedings relating to an industrial or commercial activity, 
in which the State is engaged in the same manner as a private person, may be 
enforced in the State of the forum against property of the State against which 
judgment has been given, used exclusively an connection with such an activity, if : 

(a) both the State of the forum and the State against which the judgment 
has been given have made declarations under Article 24; 

(b) the proceedings which resulted in the judgment fell within Articles 1 
* to 13 or were instituted in accordance with paragraphs 1 and 2 of 

Article 24 ; and 
(c) the judgment satisfies the requirements laid down in paragraph 1(b) 

of Article 20. 
CHAPTER V 

General provisions 
ARTICLE 27 

1. For the purposes of the present Convention, the expression " Contracting 
State " shall not include any legal entity of a Contracting State which is distinct 
therefrom and is capable of suing or being sued, even if that entity has been 
entrusted with public functions. 

2. Proceedings may be instituted against any entity referred to in paragraph 1 
before the courts of another Contracting State in the same manner as against a 
private person : however, the courts may not entertain proceedings in respect of 
acts performed by the entity in the exercise of sovereign authority (acta jure 
imperii). 

3. Proceedings may in any event be instituted against any such entity before 
those courts if, in corresponding circumstances the courts would have had juris
diction if the proceedings had been instituted against a Contracting State. 

ARTICLE 28 
1. Without prejudice to the provisions of Article 27, the constituent States 

of a Federal State do not enjoy immunity. 
2. However, a Federal State Party to the present Convention, may, by notifi

cation addressed to the Secretary General of the Council of Europe, declare that 
its constituent States may invoke the provisions of the Convention applicable to 
Contracting States, and have the same obligations. 

3. Where a Federal State has made a declaration in accordance with 
paragraph 2, service of documents on a constituent State of a Federation shall 
be made on the Ministry of Foreign Affairs of the Federal State, in conformity 
with Article 16. 

4. The Federal State alone is competent to make the declarations, notifi
cations and communications provided for in the present Convention, and the 
Federal State alone may be Party to proceedings pursuant to Article 34. 

ARTICLE 29 
The present Convention shall not apply to proceedings concerning :. 

(a) social security ; 
(b) damage or injury in nuclear matters; 
(c) customs duties, taxes or penalties.. 
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ARTICLE 30 Λ 
The present Convention shall not apply to proceedings in respect of claims 

relating to the operation of seagoing vessels owned or operated by a Contracting 
State or to the carriage of cargoes and of passengers by such vessels or to the 
carriage of cargoes owned by a Contracting State and carried on board merchant 
vessels. 

ARTICLE 31 
Nothing in this Convention shall affect any immunities or privileges enjoyed 

by a Contracting State in respect of anything done or omitted to be done by, 
or in relation to, its armed forces when on the territory of another Contracting 
State. 

: ARTICLE 32 
Nothing in the present Convention shall affect privileges and immunities 

relating to the exercise of the functions of diplomatic missions and consular posts 
and of persons connected with them. 

ARTICLE 33 
Nothing in the present Convention shall affect existing or future international 

agreements in special fields which relate to matters dealt with in the present 
Convention. 

ARTICLE 34 
1. Any dispute which might arise between two or more Contracting States 

concerning the interpretation or application of the present Convention shall be 
submitted to the International Court of Justice on the application of one of the 
parties to the dispute or by special agreement unless the parties agree on a diffe
rent method of peaceful settlement of the dispute. 

2. However, proceedings may not be instituted before the International Court 
of Justice which relate to : 

(a) a dispute concerning a question arising in proceedings instituted against 
a Contracting State before a court of another Contracting State, before 
the court has given a judgment which fulfils the condition provided 
for in paragraph 1(b) of Article 20; 

(b) a dispute concerning a question arising in proceedings instituted before 
a court of a Contracting 'State in accordance with paragraph 1 of 
Article 21, before the court has rendered a final decision in such 
proceedings. 

ARTICLE 35 
1. The present Convention shall apply only to proceedings introduced after 

its entry into force. 
2. When a State has become Party to this Convention after it has entered 

into force, the Convention shall apply only to proceedings introduced after it 
has entered into force with respect to that State. 

3. Nothing in this Convention shall apply to proceedings arising out of, or 
judgments based on, acts, omissions or facts prior to the date on which the 
present Convention is opened for signature. 

CHAPTER VI 
Final provisions 
ARTICLE 36 

1. The present Convention shall be open to signature by the member States 
of the Council of Europe. It shall be subject to ratification or acceptance. 
Instruments of ratification or acceptance shall be deposited with the Secretary 
General of the Council of Europe. 
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2. The Convention shall enter into force three months after the date of the 
deposit of the third instrument of ratification or acceptance. 

3. In respect of a signatory State ratifying or accepting subsequently, the 
Convention shall enter into force three months after the date of the deposit of 
its instrument of ratificaion or acceptance. 

ARTICLE 37 
1. After the entry into force of the present Convention, the Committee of 

Ministers of the Council of Europe may, by a decision taken by a unanimous 
vote of the members casting a vote, invite any nonmemtoer State to accede 
thereto. 

2. Such accession shall be effected by depositing with the Secretary General 
of the Council of Europe an instrument of accession which shall take effect three 
months after the date of its deposit. 

3. However, if a State having already acceded to the Convention notifies 
the Secretary General of the Council of Europe of its objection to the accession 
of another nonmember State, before the entry into force of this accession, the 
Convention shall not apply to the relations between these two States. 

ARTICLE 38 
1. Any State may, at the time of signature or when depositing its instru

ment of ratification, acceptance or accession,' specify the territory or territories 
to which the present Convention shall apply. 

2. Any State may, when depositing its instrument of ratification, acceptance 
or accession or at any later date, by declaration addressed to the Secretary 
General of the Council of Europe, extend this Convention to any other territory 
or territories specified in the declaration and for whose international relations 
it is responsible or on whose behalf it is authorised to give undertakings. 

3. Any declaration made in pursuance of the preceding paragraph may, in 
respect of any territory mentioned in such declaration, be withdrawn according 
to the procedure laid down in Article 40 of this Convention. 

ARTICLE 39 
No reservasion is permitted to the present Convention. 

ARTICLE 40 
1. Any Contracting State may, in so far as it is concerned, denounce this 

Convention by means of a notification addressed to the Secretary General of the 
Council of Europe. 

2. Such denunciation shall take effect six months after the date of receipt toy 
the Secretary General of such notification. This Convention shall, however, con
tinue to apply to proceedings introduced 'before the date on which the denunciation 
takes effect, and to judgments given in such proceedings. 

ARTICLE 41 
The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member 

States of the Council of Europe and any State which has acceded to this Convention 
of: 

(a) any signature; 
{b) any deposit of an instrument of ratification, acceptance or accession ; 
(c) any date of entry into force of this Convention in accordance with 

Articles 36 and 37 thereof; 
(d) any notification received in pursuance of the provisions of paragraph 2 

of Article 19 ; 
(e) any communication received in pursuance of the provisions of para

graph 4 of Article 21 ; 
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(/) any notification received in pursuance of 'the provisions of paragraph 1 
of Article 24; 

(g) the withdrawal of any notification made in pursuance of the provisions 
of paragraph 4 of Article 24 ; 

(A) any notification received in pursuance of the provisions of paragraph 2 
of Article 28 ; 

(i) any notification received in pursuance of the provisions of paragraph 3 
of Article 37 ; 

(/) any declaration received in pursuance of ;the provisions of Article 38 ; 
(k) any notification received in pursuance of the provisions of Article 40 

and the date on which denunciation takes effect. 
In witness whereof the undersigned, 'being duly authorised thereto, have 

signed this Convention. 
Done at Basle, this 16th day of May 1972, in English and French, both texts 

being equally authoritative, in a single copy which shall remain deposited in the 
archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of 
Europe shall transmit certified copies to each of the signatory and acceding States. 

For the Government 

Certified a true copy of the sole original document, in English and in French, 
deposited in the archives of the Council of Europe. 

Strasbourg, this 3 May, 1972. 
The Director of Legal Affairs 

of the Council of Europe, 
(Sgd.) L. GOLSONG. 

A N N E X 
The grounds of jurisdiction referred to in paragraph 3, sub-paragraph (a), of 

Article 20, paragraph 2 of Article 24 and paragraph 3, sub-paragraph (b), of 
Article 25 are the following : 

(a) the presence in the territory of the State of 'the forum of property 
'belonging to the defendant, or the seizure by the plaintiff of property 
situated there, unless— 
—the action is brought to assert proprietary or possessory rights in 

that property, or arises from another issue relating to such property; 
or 

— the property constitutes the security for a debt which is the subject-
matter of the action; 

(b) the nationality of the plaintiff; 
(c) the domicile, habitual residence or ordinary residence of the plaintiff 

within the territory of the State of the forum unless the assumption of 
jurisdiction on such a ground is permitted by way of an exception made 
on account of the particular subject-matter of a class of contracts; 

(d) the fact that the defendant carried on business within the territory of 
the State of the forum, unless the action arises from that business: 

(e) a unilateral specification of the forum by the plaintiff, particularly in 
an invoice. 

A legal person shall ibe considered to have its domicile or habitual residence 
where it has its seat, registered office, or principal place of business. 
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ADDITIONAL PROTOCOL TO THE EUROPEAN CONVENTION 
ON STATE IMMUNITY 

The member States of the Council of Europe, signatory to .the Present 
Protocol, 

Having 'taken note of the European Convention on State Immunity—herein
after referred to as " the Convention "—and in particular Articles 21 and 34 
thereof; 

Desiring to develop the work of harmonisation in the field covered by the 
Convention by the addition of provisions concerning a European procedure for 
the settlement of disputes, 

Have agreed as follows : 
PART I 

ARTICLE 1 
1. Where a judgment has been given against a State Party to the Convention 

and that State does not give effect thereto, the party which seeks to invoke the 
judgment shall be entitled to have determined the question whether effect should 
be given to the judgment in conformity with Article 20 or Article 25 of the Con
vention, by instituting proceedings before either :· 

(a) the competent court of that State in application of Article 21 of the 
Convention; or 

(b) the European Tribunal constituted in conformity with the provisions 
of Part IH of the present Protocol, provided that that State is a Party 
to the present Protocol and has not made the declaration referred to 
in Part IV thereof. 

The choice between these two possibilities shall be final. 
2. If the State intends to institute proceedings before its court in accordance 

with the provisions of paragraph 1 of Article 21 of ithe Convention, it must give 
notice of its intention to do so to the party in whose favour the judgment has been 
given; the State may thereafter institute such proceedings only if the party has 
not, within three months of receiving notice, instituted proceedings before the 
European Tribunal. Once this period has elapsed, the party in whose favour the 
judgment has been given may no longer institute proceedings before the European 
Tribunal. 

3. Save in so far as may be necessary for the application of Articles 20 and 25 
of the Convention, the European Tribunal may not review the merits of the 
judgment. 

PART II 
ARTICLE 2 

1. Any dispute which might arise between two or more States Parties to the 
present Protocol concerning the interpretation or application of the Convention 
shall be 'submitted, on the aplication of one of the parties to the dispute or by 
special agreement, to the European Tribunal constituted in conformity with the 
provisions of Part ΙΠ of the present Protocol. The State Parties to the present 
Protocol undertake not to submit such a dispute to a different mode of settlement. 

■ 2. If the dispute concerns a question arising in proceedings instituted before 
a court of one State Party to the Convention against another State Party to the 
Convention, or a question arising in proceedings instituted before a court of a 
State Party to the Convention in accordance with Article 21 of the Convention, 
it may not be referred to the European Tribunal until the court has given a final 
decision in such proceedings. 

3. Proceedings may not be instituted before the European Tribunal which 
relate to a dispute concerning a judgment which it has already determined or is 
required to determine by virtue of Part I of this Protocol. 
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ARTICLE 3 
Nothing in the present Protocol shall be interpreted as preventing the European 

Tribunal from determining any dispute which might arise between two or more 
States Parties to the Convention concerning the interpretation or application thereof 
and which might be submitted to it by special agreement, even if these States, or 
any of them, are not Parties to the present Protocol. 

PART III 
ARTICLE 4 

1. There shall be established a European Tribunal in matters of State Immu
nity to determine cases brought before it in conformity with the provisions of 
Parts I and II of the present Protocol. 

2. The European Tribunal shall consist of the members of the European Court 
of Human Rights and, in respect of each nonmember State of the Council of 
Europe which has acceded to the present Protocol, a person prossessing the quali
fications required of members of that Court designated, with the agreement of the 
Committee of Ministers of the Council of Europe, by the government of that State 
for a period of nine years. 

3. The President of the European Tribunal shall be thePresident of the 
European Court of Human Rights. 

ARTICLE 5 
1. Where proceedings are instituted before the European Tribunal in accord

ance with the provisions of Part I of the present Protocol, the European Tribunal 
shall consist of a Chamber composed of seven members. There shall sit as ex 
officio members of the Chamber the member of the European Tribunal who is a 
national of the State against which the judgment has been given and the member 
of the European Tribunal who is a national of the State of the forum, or, should 
there be no such member in one or the other case, a person designated by the 
government of the State concerned to sit in the capacity of a member of the 
Chamber. The names of the other five members shall be chosen by lot by the 
European Tribunal in the presence of the Registrar. 

2. Where proceedings are instituted before the European Tribunal in accord
ance with the provisions of Part II of the present Protocol, the Chamber shall be 
constituted in the manner provided for in the preceding paragraph. However, 
there shall sit as ex officio members of the Chamber the members of the European 
Tribunal who are nationals of the States Parties to the dispute or, should there 
be no such member, a person designated by the government of the State concerned 
to sit in the capacity of a member of the Chamber. 

3. Where a case pending before a Chamber raises a serious question affecting 
the interpretation of the Convention or of the present Protocol, the Chamber may, 
at any time, relinquish jurisdiction in favour of the European Tribunal meeting 
in plenary session. The relinquishment of jurisdiction shall be obligatory where 
the resolution of such question might have a result inconsistent with a judgment 
previously delivered by a Chamber or by the European Tribunal meeting in plenary 
session. The relinquishment of jurisdiction shall be final. Reasons need not be 
given for the decision to relinquish jurisdiction. 

ARTICLE 6 
1. The European Tribunal shall decide any disputes as to whether the Tribunal 

has jurisdiction. 
2. The hearings of the European Tribunal shall be public unless the Tribunal 

in exceptional circumstances decides otherwise. 
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3. The judgments of the European Tribunal, taken by a majority of the 
members present,. are to be delivered in public session. Reasons shall be given 
for the judgment of the European Tribunal. If the judgment does not represent 
in whole or in part the unanimous opinion of the European Tribunal, any member 
shall be entitled to deliver a separate opinion. 

^ 4. The judgments of the European Tribunal shall be final and binding upon 
the parties. 

* ARTICLE 7 
1. The European Tribunal shall draw up its own rules and fix its own 

procedure. 
2. The Registry of the European Tribunal shall be provided by the Registrar 

of the European Court of Human Rights. 

ARTICLE 8 
* 1. The operating costs of the European Tribunal shall be borne by the Coun

cil of Europe. States nonmembers of the Council of Europe having acceded 
to the present Protocol shall contribute thereto in a manner to be decided by 
the Committee of Ministers after agreement with these States. 

2. The members of the European Tribunal shall receive for each day of 
duty a compensation to be determined by the Committee of Ministers. 

PART IV 
ARTICLE 9 

f 1. Any State may, iby notification addressed to the Secretary General of the 
Council of Europe at the moment of its signature of the Present Protocol, or 

M. of the deposit of its instrument of ratification, acceptance or accession thereto, 
declare that it will only !be bound Iby Parts II to V of the present Protocol. 

2. Such a notification may be withdrawn at any time. 

PART V 
ARTICLE 10 

il. The present Protocol shall be open to signature by the member States 
of the Council of Europe which have signed the Convention. It shall be subject 
to ratification or acceptance. Instruments of ratification or acceptance shall be 
deposited with the Secretary General of the Council of Europe. 

2. The present Protocol shall enter into force three months after the date 
of the deposit of the fifth instrument of ratification or acceptance. 

3. In respect of a signatory State ratifying or accepting subsequently, the 
Protocol shall enter into force three months after the date of the deposit of its 
instrument of ratification or acceptance. 

4. A member State of the Council of Europe may not ratify or accept the 
present Protocol without having ratified or accepted the Convention. 

ARTICLE 11 
1. A State which has acceded to the Convention may accede to the present 

Protocol after the Protocol has entered into force. 
2, Such accession shall be effected by depositing with the Secretary General 

* of the Council of Europe an instrument of accession which shall take effect three 
, months after the date of its deposit. 

ARTICLE 12 
"*' No reservation is permitted to the present Protocol. 
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ARTICLE 13 
1. Any Contracting State may, in so far as it is concerned, denounce the 

present Protocol by means of a notification addressed to the Secretary General 
of the Council of Europe. 

2. Such denunciation shall take effect six months after the date of receipt 
by the Secretary General of such notification. The Protocol shall, however, con
tinue to apply to proceedings introduced in conformity with the provisions of the 
Protocol before the date on which such denunciation takes effect. 

3. Denunciation of the Convention shall automatically entail denunciation 
of the present Protocol. 

ARTICLE 14 
The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member 

States of the Council and any State which has acceded to the Convention of: 
(a) any signature of the present Protocol; 
(b) any deposit of an instrument of ratification, acceptance or accession ; 
(c) any date of entry into force of the present Protocol in accordance with 

Articles 10 and 11 thereof; 
(d) any notification received in pursuance of the provisions of Part IV 

and any withdrawal of any such notification; 
(e) any notification received in pursuance of the provisions of Article 13 

and the date on which such denunciation takes effect. 
In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed 

the present Protocol. 
Done at Basle, this 16th day of May 1972, in English and French, both 

texts being equally authoritative, in a single copy which shall remain deposited 
in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council 
of Europe shall transmit certified copies to each of the signatory and acceding 
States. 

For the Government..... 
Certified a true copy of the sole original document, in English and in French, 

deposited in the archives of the Council of Europe. 
Strasbourg, this 3 May, 1972. 
The Director of Legal Affairs of the Council of Europe. 

ΜΕΡΟΣ II 
ΕΥΡΩΠΑΓΚΗ ΣΥΜΒΑΣΙΣ (ΠΕΡΙ ΚΡΑΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΝΟΜΙΟΥ ΕΤΕΡΟΔΙΚΙΑΣ 
ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΘΕΤΟΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Ν 

ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ 
Τά ύπογράψαντα την παρουσαν Σύμβασιν 'Κράτη—μέλη του Συμβουλίου 

της Ευρώπης' 
Κρίνοντα 'ότι ό σκοπός του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι ή έπίτευξις 

μεγαλυτέρας ένότητος μεταξύ των Μελών του" , . 
Λαμβάνοντα ύττ δψιν το γεγονός ότι 'εν τω Διεθνεΐ δικαίω παρατηρείται 

τάσις περιορισμού των περυπτώσεων καθ' άς εν Κράτος δύναται νά έπικα
λεσθη προνόμιον ετεροδικίας έναντι των αλλοδαπών 'δικαστηρίων' 
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'Επιθυμούντα δπως καθιερώσουν εις τάς ιμεταξύ των σχέσεις κοινούς κανό
νας αφορώντας ε!ίς την €κτασιν του προνομίου ετεροδικίας ενός Κράτους έναν
τι της δικαιοδοσίας τών δικαστηρίων έτερου Κράτους και προωρισμένους να 
εξασφαλίζουν συμμόρφωσα/ προς δικαστικάς αποφάσεις έκδιδομένας καθ' 
έτερου 'Κράτους" 

Κρίνοντα δτι ή υίοθέτησις τοιούτων κανόνων τείνει να προώθηση τό ύπό 
τών Κρατών1—'μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης άναληφθέν έργον της εναρ
μονίσεως Ιέν τώ νομικώ πεδίω, 

Συνεφώνησαν ώς ακολούθως : 
ΚΕΦΑΛΑ I ON Ι 

Ετεροδικία 
ΑΡΘΡΌΝ 1 

1. Τό Συμβαλλόμενον Κράτος δια της 'έγέρσεως ή παρεμβάσεως του εν 
διαδικασία διεξαγόμενη 'ενώπιον δικαστηρίου ετέρου Συμβαλλομένου Κρά
τους θέτει εαυτό, δια τους σκοπούς της εν λόγω διαδικασίας, εις την δικαιο
δοσία^ τών δικαστηρίων του 'Κράτους τούτου. 

2. Τό τοιούτο Συμβαλλόμενον 'Κράτος δεν (απολαύει του προνομίου ετε
ροδικίας έναντι της δικαιοδοσίας τών δικαστηρίων του ετέρου Συμβαλλομένου 
Κράτους,ιέν σχέσει προς οιανδήποτε άνταπαίτησιν—' 

(α) προκύπτουσαν 'εκ της νομικής σχέσεως ή *έκ τών πραγματικών γεγο
νότων έφ' ων ερείδεται ή ίκυρία άπαίτησις" 

(β) ιέάν, κατ' ίέφαρμογήν τών διατάξεων τής παρούσης Συμβάσεως, τού
το δεν δικαιούται !έν σχέσει προς τήν 'άνταπαίτησιν ταύτην να έπι
καλεσθή προνόμιον ετεροδικίας 'εν ή περιπτώσει ήθελεν εγερθή ξε
χωριστή διαδικασία κατ' αύτου ενώπιον τών Ιέν λόγω δικαστηρίων. 

3. Τό Συμβαλλόμενον Κράτος δια τής προβολής ανταπαιτήσεως τίνος εν 
διαδικασία διεξαγόμενη ενώπιον δικαστηρίου ετέρου Συμβαλλομένου Κράτους 
θέτει εαυτό ε'ις τήν δικαιοδοσίαν τών δικαστηρίων του Κράτους τούτου ουχί 
μόνον άναφορικώς προς τήν άνταπαίτησιν αλλ' ωσαύτως καΐ προς τήν κυρίαν 
άπαίτησιν. 

ΑΡΘΡΟΝ 2 
Συμβαλλόμενον Κράτος δεν απολαύει τοΟ προνομίου ετεροδικίας έναντι 

τής δικαιοδοσίας δικαστηρίου ετέρου Συμβαλλομένου Κράτους !έάν εχη ανα
λάβει τήν ύποχρέωσιν να θέση εαυτό ε;ις τήν διίκαιοδοσίαν του δικαστηρίου 
τούτου είτε— 

(α) δια διεθνούς συμφωνίας" 
(β) δια ρητού δρου περιληφθέντος 'εν γραπτή συμβάσει >(oon!tract in writ

ing)" ή 
(γ) δια ρητής συναινέσεως δοθείσης μετά τίνα προκύψασαν :μεταξύ τών 

μερών διαφοράν. 
ΑΡΘΡΟΝ 3 

1. Συμβαλλόμενον Κράτος δεν απολαύει του προνομίου ετεροδικίας έναντι 
τής δικαιοδοσίας δικαστηρίου ετέρου Συμβαλλομένου Κράτους εάν, πρίν ή 
έπικαλεσθή τό προνόμιον ετεροδικίας, προβή εις διαδικαστικήν τίνα πραξιν 
σχετιζομένην προς τήν ούσίοη/ τής υποθέσεως. Έ ν τούτοις, εάν τό 'Κράτος 
ικανοποίηση τό δικαστήριον δτι δεν ήδυνήθη ν' ιάποκτήση γνώσιν γεγονότων 
έφ' ών δύναται να 'βασισθή ή Ιέπίκλησις του προνομίου ετεροδικίας παρά μόνον 
μετά τήν διενέργειαν τής 'εν λόγω διαδικαστικής πράξεως, τούτο δύναται να 
έπικαλεσθή προνόμιον ετεροδικίας βασιζόμενον επί τών γεγονότων τούτων 
εάν και ?έφ' δσον προβή εις τούτο τό συντομώτερον δυνατόν. 

2. Συμβαλλόμενον Κράτος δεν λογίζεται παραιτηθέν του προνομίου ετε
ροδικίας ιέάν έμφανισθή ενώπιον δικαστηρίου έτερου Συμβαλλομένου Κράτους 
προς τόν σκοπόν υποστηρίξεως ενστάσεως ετεροδικίας. 
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ΑΡΘΡΟΝ 4 
1. Τηρουμένων τών διατάξεων τοΰ "Αρθρου 5, Συμβαλλόμενον Κράτος δεν 

απολαύει του προνο'μίου ετεροδικίας έναντι της δικαιοδοσίας τών δικαστηρίων 
ετέρου Συμβαλλομένου Κράτους, έάν ή διαδικασία άφορα εις υποχρέωσα/ τοΰ 
Κράτους ήτις δυνάμει συμβάσεως τίνος (contract) πρόκειται να έκπληρωθή εν 
τη εδαφική Ιέπικρατεία του Κράτους του forum. 

2. Ή παράγραφος 1 δεν τυγχάνει εφαρμογής— 
(α) εν τη περιπτώσει συμβάσεως (contract) συναφθείσης 'μεταξύ Κρατών* 
(β) έάν τα 'μέρη της συμβάσεως (contract) 'έχουν συμφωνήσει άλλως' 

(εγγράφως" 
(γ) έάν το Κράτος είναι μέρος συμβάσεως (contract) συναφθείσης εν 

τη οικεία αύτου εδαφική 'επικράτεια 'και ή ύποχρέωσις του Κράτους 
διέπεται ύπό τοΰ οικείου αύτου διοικητι'κοΰ δικαίου. 

ΑΡΘΡΟΝ 5 
1. Συμβαλλόμενον Κράτος δεν απολαύει τοΰ προνομίου ετεροδικίας έναντι 

της δικαιοδοσίας δικαστηρίου ετέρου Συμβαλλομένου Κράτους ιέάν ή διαδι
κασία άφορα εις σύμβασιν απασχολήσεως (contract of employment) μεταξύ τοΰ 
Κράτους και ίδιώτου τινός, οσάκις ή εργασία δέον να έκτελεσθη εν τη εδα
φική επικράτεια τοΰ Κράτους τοΰ forum. 

2. Ή παράγραφος 1 δεν τυγχάνει εφαρμογής οσάκις— 
(α) ό ιδιώτης είναι υπήκοος τοΰ άπασχολοΰντος 'Κράτους κατά τον χρό

νον έγέρσεως τής διαδικασίας' 
(β) ό ιδιώτης κατά τον χρόνον συνάψεως τής συμβάσεως ('contract) ούτε 

ήτο υπήκοος τοΰ 'Κράτους τοΰ forum οϋτε είχε συνήθη διαμονήν εν 
αύτώ' ή ·  ■■ — 

(γ) τά μέρη της συμβάσεως (contract) έχουν συμφωνήσει άλλως εγγρά
φως, έκτος έάν, συμφώνως προς τό δίκαιον τοΰ Κράτους τοΰ forum 
τά δικαστήρια τοΰ Κράτους τούτου κέκτηνται άποκλειστικήν δικαιο
δοσίας λόγω τοΰ αντικειμένου. 

3. 'Οσάκις ή 'εργασία έκτελήται διά λογαριασμόν τοΰ εν "Αρθρω 7 ανα
φερομένου γραφείου, υπηρεσίας ή ετέρου ιδρύματος, αϊ παράγραφοι 2(α) και 
(β) τοΰ παρόντος "Αρθρου τυγχάνουν εφαρμογής μόνον έάν κατά τον χρόνον 
συνάψεως της συμβάσεως (contract) ό ιδιώτης είχε τήν συνήθη διαμονήν αύτοΰ 
εν τω Συμβαλλομένω Κράτει όπερ απασχολεί τοΰτον. 

ΑΡΘΡΟΝ 6 
1. Συμβαλλόμενον Κράτος δεν απολαύει τοΰ προνομίου ετεροδικίας 

έναντι τής δικαιοδοσίας δικαστηρίου έτερου Συμβαλλομένου 'Κράτους ιέάν συμ
μετέχη ·μεθ' ενός ή 'πλειόνων ιδιωτών εις τίνα έταιρείαν, σύνδεσμον ή έτέραν 
νομικήν οντότητα έχουσαν τήν έδραν, τό έγγεγραμμένον γραφεΐον ή τον 
κύριον τόπον εργασιών αυτής ·έν τη εδαφική επικράτεια τοΰ ιΚράτους τοΰ 
forum ικαι ή διαδικασία άφορα έΐς τήν σχέσιν, ως π:ρός θέματα προκύπτοντα 
εκ τής εν λόγω 'συμμετοχής, μεταξύ τοΰ 'Κράτους άφ' ενός 'καΐ τής όντότητος 
ή οιουδήποτε ετέρου συμμέτοχου άφ' έτερου. 

2. Ή παράγραφος 1 δεν τυγχάνει ίέφαρμογής έάν άλλως συμφωνηθή 
εγγράφως. 

ΑΡΘΡΟΝ 7 
1. Συμβαλλόμενον Κράτος δεν απολαύει τοΰ 'προνομίου ετεροδικίας έναντι 

τής δικαιοδοσίας δικαστηρίου έτερου Συμβαλλομένου Κράτους έάν διατηρή 
εν τη εδαφική επικράτεια τοΰ Κράτους τοΰ forum γραφεΐον, ύπηρεσίαν ή έτε
ρον ίδρυμα μέσω τοΰ όποιου τοΰτο επιδίδεται, κατά τον αυτόν τρόπον ώς και 
ό Ιδιώτης, εις τίνα βιομηχανι'κήν, έμπορικήν η οίκονομικήν δραστηριότητα καΐ 
ή διαδικασία άφορα ιείς τήν έν λόγω δραστηριότητα τοΰ γραφείου, υπηρεσίας 
ή ιδρύματος. 

2. Ή παράγραφος 1 δέν τυγχάνει εφαρμογής ιέάν άπαντα τά άντιδικοΰντα 
μέρη εΐναι Κράτη, ή εάν τά μέρη έχουν 'συμφωνήσει άλλως εγγράφως. 
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ΑΡΘΡΟΝ 8 
Συμβαλλόμενον Κράτος δεν απολαύει' του προνομίου ετεροδικίας έναντι 

της δικαιοδοσίας δικαστηρίου έτερου Συμβαλλομένου Κράτους έάν ή διαδι-
L: κασία άφορα ε'Ις;1—< 

(α) δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, βιομηχανικόν σχέδιον, έμπορικόν σήμα, 
k ύπηρεσιακόν σήμα ή έτερον παρόμοιον δικαίωμα περί του οποίου 

έχει ύποβληθή αίτησις ή δπερ έχει έγγραφη, κατατεθή ή άλλως πως 
ψ τυγχάνει προστασίας εν τω 'Κράτει του forum και έν σχέσει προς 

το όποιον α'ιτητής ή δικαιούχος είναι το Κράτος' 
. (β) προσβολήν φερομένη ν !ώς ιένεργη'θεΐσαν ύπ' αύτου έν τη εδαφική 

επικράτεια τοΰ Κράτους του forum κατά τοιούτου δικαιώματος 
ανήκοντος εις τρίτον τινά πρόσωπον και προστάτευαμενον έν τω 
'Κράτει τούτω* 

(γ) προσβολήν φερομένην ως ένεργη'θεΐσαν ύπ' αύτου έν τη εδαφική 
επικράτεια του Κράτους του forum κατά δικαιώματος πνευμονικής 

ν ιδιοκτησίας ανήκοντος εΊς τρίτον τινά πρόσωπον και προστατευο
μένου έν τω Κράτει τούτω' 

(δ) το δικαίωμα χρήσεως εμπορικής τίνος επωνυμίας έν τω Κράτει του 
forum. 

ΑΡΘΡΟΝ 9 
Συμβαλλόμενον Κράτος δέν 'απολαύει του προνομίου ετεροδικίας έναντι 

• της δικαιοδοσίας δικαστηρίου ετέρου Συμβαλλομένου Κράτους έάν ή διαδι
κασία άφορα 'εΊς— 
' . , ' (α).δικαιώματα ή συμφέροντα τούτου ιέπί ακινήτου περιουσίας, ή εις 

Ψ_ ϊ τήν ύπό τούτου χρήσιν ή κατοχήν τοιαύτης περιουσίας* ή' 
(Ρ) υποχρεώσεις τούτου πηγάζουσας Ιέκ δικαιωμάτων ή συμφερόντων 

.φ ■ τούτου έιτι ακινήτου περιουσίας η έκ της υπό τούτου χρήσεως ή 
κατοχής τοιαύτης περιουσίας, 'καΐ έφ' όσον ή περιουσία κείται έν 

V τή εδαφική επικράτεια του Κράτους τοΰ forum. 
ΑΡΘΡΟΝ 10 

Συμβαλλόμενον Κράτος δέν απολαύει του προνομίου ετεροδικίας έναντι 
τής δικαιοδοσίας δικαστηρίου ετέρου Συμβαλλομένου Κράτους έάν ή διαδι
κασία άφορα εις δικαίωμα έπί κινητής ή ακινήτου περιουσίας δημιουργηθέν 
διά κληρονομικής διαδοχής, δωρεάς ή bona vacantia κτήσεως. 

ΑΡΘΡΟΝ 11 
Συμβαλλόμενον Κράτος δέν απολαύει του προνομίου ετεροδικίας έναντι 

τής δικαιοδοσίας δικαστηρίου ετέρου Συμβαλλομένου Κράτους έν διαδικασία 
άφορώση είς άποζημίωσιν συνεπεία 'βλάβης ε'ις το πρόσωπον ή ζημίας εις πε
ριουσίαν εχουσαν φυσικήν ύπόστασιν, έφ' όσον τά ίέπενεγκόντα τήν βλάβην ή 
τήν ζημίαν γεγονότα έπήλθον 'έν τή εδαφική επικράτεια του Κράτους τοΟ 
forum και έφ' όσον ό δράστης τής 'βλάβης ή τής ζημίας εύρίσκετο έν τή εδα
φική ταύτη επικράτεια κατά τον χρόνον τής επελεύσεως τών γεγονότων τούτων. 

ΑΡΘΡΟΝ 12 
1. 'Οσάκις Συμβαλλόμενον Κράτος σύμφωνη Ιέγγράφως διά τήν παρα

πομπήν εις διαιτησίαν διαφορών προκυψασών η δυναμένων νά προκύψουν εκ 
τίνος αστικής ή εμπορικής υποθέσεως, το Κράτος τούτο δέν απολαύει του 
προνομίου 'ετεροδικίας έναντι τής δικαιοδοσίας δικαστηρίου ετέρου τινός Συμ
βαλλομένου Κράτους, ίέν τή εδαφική επικράτεια ή συμφώνως προς το δίκαιον 
ούτινος διεξήχθη ή πρόκειται νά διεξαχθή ή διαιτησία, έν σχέσει προς οίαν

^. δήποτε διαδικασίαν στρεφόμενη ν περί— 
(α) το κύρος ή τήν έρμηνείαν τής περί διαιτησίας συμφωνίας' 

y ' (β) τήν διαιτητικήν διαδικασίαν" 
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(γ) την κατάργησιν της διαιτητικής αποφάσεως, έκτος έάν άλλως προ
βλέπη ή περί διαιτησίας συμφωνία. 

2. Ή παράγραφος 1 δεν τυγχάνει εφαρμογής επί /συμφωνιών περί διαιτη
σίας μεταξύ Κρατών. 

ΑΡΘΡΟΝ 13 
Ή παράγραφος 1 του "Αρθρου 1 ιδέν τυγχάνει εφαρμογής οσάκις Συμβαλ

λόμενον 'Κράτος, εν έκκρεμούση τινι διαδικασία ενώπιον δικαστηρίου έτερου 
Συμβαλλομένου Κράτους έν ή τούτο δεν εΐναι διάδικον, ύποστηρίζη δτι κέ
κτηται δικαίωμα ή συμφέρον επί της περιουσίας της αποτελούσης το' έπίδικον 
άντί'κείμενον της διαδικασίας, αϊ δε Περιστάσεις είναι τοιαύτα ώστε τούτο θά 
έδικαιοΟτο, έάν ή 'διαδικασία ήθελε Ιέγερθη κατ' αύτου, νά έπικαλεσθή το προ
νόμιο ν ετεροδικίας. 

ΑΡΘΡΟΝ 14 
Ουδέν έν τη παρούση Συμβάσει διαλαμβανόμενον δύναται νά ερμηνεύ

εται ως κωλΰον δι'καστήριον Συμβαλλομένου τινός Κράτους από του νά δια
χειρίζηται, έποπτεύη ή διευθετη τά της διαχειρίσεως περιουσίας, ώς εΐναι ή 
εμπιστευτική περιουσία (trust property) ή ή περιουσία πτωχεύσαντος, ένεκα 
μόνου του λόγου δτι έτερον Συμβαλλόμενον 'Κράτος Ικέκτηται δικαίωμα ή συμ
φέρον επί της περιουσίας. 

ΑΡΘΡΟΝ 15 
Συμβαλλόμενον Κράτος απολαύει του προνομίου ετεροδικίας έναντι της 

δικαιοδοσίας τών δικαστηρίων έτερου Συμβαλλομένου Κράτους έφ' δσον ή 
διαδικασία δεν εμπίπτει εντός τών "Αρθρων 1 έως 14' το δικαστήριον οφείλει 
νά άρνήται νά . έπιληιφθη τοιαύτης διαδικασίας, και έάν έτι το Κράτος δέν 
ήθελε έμφανισθή. 

ΚΕΦΑΛΑ I ON II 
Δικονομικοί Κανόνες 

ΑΡΘΡΟΝ 16 
1. Έ ν σχέσει προς διαδικασίαν κατά Συμβαλλομένου τινός Κράτους διε

ξαγομένην ενώπιον δικαστηρίου ετέρου Συμβαλλομένου Κράτους, οι ακόλουθοι 
κανόνες τυγχάνουν εφαρμογής. 

2. Αϊ άρμόδιαι άρχαί του Κράτους του forum οφείλουν νά διαβιβάζουν— 
— το πρωτότυπον ή άντίγραφον του έγγραφου έγέρσεως τής διαδικα

σίας' 
— άντίγραφον οιασδήποτε ερήμην εκδοθείσης δι'καστικής αποφάσεως 

■ ι κατά Κράτους δπερ ήτο έναγόμενον έν τή διαδικασία, 
μέσω τής διπλωματικής όδου προς το Ύπουργεΐον Εξωτερικών του εναγο
μένου Κράτους διά περαιτέρω διαβίιβασιν, έάν άπαιτήται, προς τήν άρμοδίαν 
αρχήν. Τά έγγραφα ταύτα δέον νά συνοδεύωνται, ε'ί άναγκαΐον, ύπό μετα
φράσεως έν τή έπισήμω γλώσση, ή έν μια τών 'επισήμων γλωσσών, του εναγο
μένου Κράτους. 

3. Ή έπίδσσις τών έν παραγράφω 2 αναφερομένων έγγραφων λογίζεται 
γενομένη άμα τή λήψει τούτων ύπό του Υπουργείου Εξωτερικών. 

4. Αϊ προθεσμίαι Ιέντός τών όποιων το Κράτος δέον νά καταχώρηση έμφά
νισιν, ή έφεσι'βάλη οιανδήποτε ερήμην τούτου έκδοθεΐσαν δικαστικήν άπόφασιν, 
άρχονται τρέχουσαι μετά παρέλευσιν δύο μηνών άπό τής ημερομηνίας παρα
λαβής ύπό του Υπουργείου Εξωτερικών του έγγραφου έγέρσεως τής διαδι
κασίας ή του αντιγράφου τής δικαστικής αποφάσεως. 

5. Έν περιπτώσει καθ' ην εναπόκειται εις το δι'καστήριον νά καθορίση 
τάς προθεσμίας καταχωρήσεως εμφανίσεως ή ασκήσεως εφέσεως κατ' ερήμην 

το Κράτος προθεσμίαν ούχι μικροτέραν τών δύο μηνών άπό τής ημερομηνίας 
παραλαβής ύπό του Υπουργείου Εξωτερικών του έγγραφου έγέρσεως της 
διαδικασίας ή του αντιγράφου τής δικαστικής αποφάσεως. 
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6. Συμβαλλόμενον Κράτος διπερ εμφανίζεται 'έν τη διαδικασία λογίζεται 
παραιτηθέν από πάσης ενστάσεως κατά του τρόπου επιδόσεως. 

7. Έ ν περιπτώσει μη ιέμφανίσεως του Συμβαλλομένου Κράτους, τότε μόνον 
δύναται να έκδοθη ερήμην δικαστική άπόφασις <έφ' ©σον άποδειχθή δτι τό εγ
γραφον έγέρσεως της διαδικασίας διεβιβάσθη συμφώνως προς την παράγρα
φον 2 και δτι αϊ έν τοις παραγράφοις 4 και 5 προβλεπόμενοι προθεσμίαι 
καταχωρήσεως εμφανίσεως έτηρήθησαν. 

ΑΡΘΡΟΝ 17 
Έν τω Κράτει του forum ουδεμία ασφάλεια, έγγυητικόν όμόλογον ή κατά

θεσις, οποίαν όνομασίαν και εάν αϋτη φέρη, ήτις δεν απαιτείται παρ' υπη
κόου του 'Κράτους τούτου ή παρά προσώπου κατοικοϋντος ή διαμένοντος έν 
αύτω, δύναται νά άπαιτήται παρά τίνος Συμβαλλομένου Κράτους διά τήν 
έξασφάλυσιν της πληρωμής των δικαστικών εξόδων και δαπανών. Κράτος τι 
σπερ ενάγει ίένώπιον τών δυκαστηρίων έτερου Συμβαλλομένου Κράτους οφεί
λει νά πλήρωση οιαδήποτε δικαστικά έξοδα ή δαπανάς δι' ας δυνατόν νά κα
ταστή ύπόχρεον. 

ΑΡΘΡΟΝ 18 
Συμβαλλόμενον Κράτος διάδικον έν διαδικασία διεξαγόμενη ένώιπιον δι

καστηρίου έτερου Συμβαλλομένου Κράτους δεν δύναται νά ύποβληθή ε'ις 
οίαδήιποτε αναγκαστικά μέτρα η ποινήν συνεπεία παραλείψεως ή αρνήσεως 
τούτου νά αποκάλυψη οιαδήποτε έγγραφα ή έτέραν άπόδειξιν. Παρά ταύτα 
τό δικαστήριον δύναται εκ της τοιαύτης παραλείψεως ή (αρνήσεως νά συναγάγη 
οιονδήποτε συμπέρασμα όπερ νομίζει ορθόν. 

ΑΡΘΡΟΝ 19 
1. Τό δικαστήριον ενώπιον ούτινος εγείρεται διαδικασία έν ή Συμβαλ

λόμενον Κράτος είναι διάδικον οφείλει, αιτήσει ενός των διαδίκων ή ικαί αυτε
παγγέλτως έφ' όσον τούτο έπιτρέπηται ύπό του εσωτερικού αύτου δικαίου, 
νά άρνη'θη την περαιτέρω έξέτασιν της υποθέσεως ή νά άναστείλη την διάδι
κασίαν, έάν ετέρα διαδικασία μεταξύ τών αυτών διαδίκων έρειδομένη ιέπί τών 
αυτών πραγματικών γεγονότων και έχουσα τό αυτό άντικείμενον— 

(α) 'εκκρεμή ενώπιον δικαστηρίου τοΰ έν λόγω Συμβαλλομένου Κρά
τους και προηγήται χρονικώς ώς προς τήν εγερσιν" ή 

(β) ίέκκρεμή ενώπιον δικαστηρίου οιουδήποτε έτερου Συμβαλλομένου 
'Κράτους, προηγήται χρονικώς ώς προς τήν εγερσιν και δύναται νά 
άπσλήξη εις δικαστικήν άπόφασιν εις τήν όποιοι τό έν τή διαδι
κασία διάδικον Κράτος οφείλει νά πρσσδώση Ίσχύν δυνάμει τών 
"Αρθρων 20 ή 25. 

2. Παν Συμβαλλόμενον Κράτος ούτινος τό δίκαιον παρέχει ε'ις τά δικα
στήρια διακριτικήν εύχέρειαν νά άρνώνται τήν περαιτέρω έξέτασιν της ύποθέ
θέσεως η νά αναστέλλουν τήν διάδικασίαν εις περιπτώσεις καθ' ας ενώπιον 
δικαστηρίου έτερου Συμβαλλομένου Κράτους εκκρεμεί διαδικασία μεταξύ τών 
αυτών διαδίκων, έρειδομένη Ιέπί τών αυτών πραγματικών γεγονότων και έχου
σα τό αυτό άντικείμενον, δύναται διά γνωστοποιήσεως απευθυνόμενης προς 
τον Γενικόν Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης νά δηλώση δτι τά δικα
στήρια τούτου δεν δεσμεύονται ύπό τών διατάξεων της παραγράφου 1. 

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ III 
'Αποτέλεσμα της 'Αποφάσεως 

ΑΡΘΡΟΝ 20 
1. Συμβαλλόμενον Κράτος οφείλει νά προσδίδη ίσχύν εις δικαστικήν άπό

φασιν ίέκδόθεΐσαν κατ' αύτου ύπό δικαστηρίου ετέρου Συμβαλλομένου 
Κράτους— 

(α) εφ' δσον, συμφώνως προς τάς διατάξεις τών "Αρθρων 1 εως 13, 
τό Κράτος δεν ήδύνατο νά έπικαλεσθή <προνόμιον ετεροδικίας' και 
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(β) έφ' όσον ή δικαστική άπόφασις δεν δύναται η δεν δύναται πλέον να 
καταργηθή εάν αύτη εξεδόθη ερήμην, ή ιέφ' όσον αυτή δεν υπόκειται 
ή δεν υπόκειται πλέον εις έφεσιν ίή είς οιονδήποτε τακτικόν ένδικον 
μέσον αναθεωρήσεως ή ακυρώσεως. 

2. 'Πάρα ταύτα, Συμ'βαλλόμενον Κράτος δεν υποχρεούται νά πρσσδίδη 
ίσχύν εις τοιαύτην δικαστικήν άπόφασιν ιέν πάση περιπτώσει^

(α) ένθα ή εφαρμογή ταύτης προδήλως θα άντέκειτο προς τήν δημο
σίαν τάξιν (public policy) του Κράτους τούτου, ή ένθα ύπό τάς περι
στάσεις, έκάτερος διάδικος δεν εΐχεν επαρκή δυνατότητα προσηκού
σης παρουσιάσεως της υποθέσεως του' 

(β) ένθα διαδικασία (μεταξύ των αυτών διάδικων, έρειδομένη επί τών 
αυτών πραγματικών γεγονότων και έχουσα τό αυτό 'αντικείμενον— 

(ϊ) ίέ'κκρεμει ενώπιον δικαστηρίου του ιέν λόγω Κράτους, προη
γε ί τα ι δε χρονικώς ώς προς τήν έγερσιν' 

(i i) εκκρεμεί ενώπιον δικαστηρίου έτερου Συμβαλλομένου Κρά
τους, προηγείται χρονικώς ώς προς τήν έγερσιν κ α ι δύναται 
νά απόληξη εις δικαστικήν άπόφασιν εις τήν οποίαν τό εν τη 
διαδικασία διάδικον Κράτος οφείλει νά προσδώση ίσχύν δυνά
μει τών δρων της παρούσης 'Συμβάσεως' 

(γ) ένθα τό συμπέρασμα της αποφάσεως αντιφάσκει προς τό συμπέ
ρασμα ετέρας δικαστικής αποφάσεως εκδοθείσης ιμεταξύ τών αυτών 
διαδίκων—< 

(1) ύπό δικαστηρίου έτερου Συμβαλλομένου Κράτους, εάν ή δια
δικασία ενώπιον του δικαστηρίου τούτου προηγήθη χρονικώς 
ώς προς τήν έγερσιν ή εάν ή έτερα δικαστική άπόφασϊς !έξέ~ 
δόθη πρίν ή ή δικαστική άπόφασις ικανοποίηση τους έν παρα
γράφω 1(β) καθοριζόμενους όρους* ή 

(i i) ύπό δικαστηρίου έτερου Συμβαλλομένου Κράτους οσάκις ή 
ετέρα δικαστική άπόφασις είναι ή χρονικώς πρότερον ίκανο
ποιήσασα τάς εν τη παρούση Συμβάσει καθοριζσμένας προϋ
ποθέσεις' 

(δ) ένθα αϊ διατάξεις του "Αρθρου 16 δεν έτηρήθησαν και τό <Κράτος 
δεν κατεχώρησε έμφάνισιν η δεν έφεσίβαλε τήν ερήμην έκδοθεΐσαν 
δικαστικήν άπόφασιν. 

3. Επιπροσθέτως, εις τάς εν "Αρθρω 10 πρσβλεπομένας περιπτώσεις, Συμ
βαλλόμενον Κράτος δεν υποχρεούται νά προσδώση ίσχύν εις δικαστικήν άπό
φασιν— 

(α) εφ' δσον τ ά δικαστήρια του Κράτους του forum δεν θά ιέδικαιοΰντο 
νά 'ασκήσουν δικαιοδοσίαν 'εάν εΐχον εφαρμόσει, τηρουμένων τών 
αναλογιών, τους κανόνας δικαιοδοσίας (πλην τών μνημονευομένων 
εν τω Παραρτήματι της παρούσης Συμβάσεως) τους ισχύοντας εν 
τω Κράτει καθ' οδ εξεδόθη ή δικαστική άπόφασις' ή 

(β) έφ' δσον τό δικαστήριον, κατ' έφαρμογήν δικαίου έτερου ή εκείνου 
όπερ θά ήτο έφαρμοστέον συμφώνως προς τους κανόνας του 'ιδιω
τικού διεθνούς δικαίου του Κράτους τούτου, ήχθη ε'ις συμπέρασμα 
διάφορον εκείνου εις τό όποιον θά ήγετο ΚΟΤΓ' έφαρμογήν του δι
καίου όπερ καθορίζεται ύπό τών εν λόγω κανόνων. 

Έν τούτοις, Συμ&αλλόμενον Κράτος δεν δύναται νά στηριχθή είς τους 
λόγους αρνήσεως τους καθοριζόμενους έν υποπαράγραφοις (α) και (β) ανω
τέρω έφ' όσον τούτο δεσμεύεται διά συμφωνίας περί αναγνωρίσεως και εκτε
λέσεως δικαστικών αποφάσεων μετά τοΰ Κράτους του forum και έφ' δσον ή 
δικαστική άπόφασις πληροί τάς απαιτήσεις της έν λόγω συμφωνίας έν σχέσει 
προς τήν δικαιοδοσίοτν καί, έάν τοιαύτη εΐναι ή περίπτωσις, προς τό έφαρμο
στέον δίκαιον. 
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ΑΡΘΡΟΝ 21 
1. Όσάκις >εχη έκδοθή δικαστική άπόφασις κατά τίνος Συμβαλλομένου 

Κράτους και όσάκις το Κράτος τούτο δεν προσδίδη ίσχύν εις ταύτην, ό έπι
^ καλούμενος την δικαστικήν ταύτην άπόφασιν διάδικος δικαιούται νά απαίτηση 

παρά του αρμοδίου δικαστηρίου του Κράτους τούτου νά άπο'φασίση επί του 
ζητήματος κατά πόσον έδει νά προσδοθή Ισχύς εις τήν δικαστικήν άπόφασιν 
συμφώνως προς τό "Αρθρον 20. Ενώπιον του δικαστηρίου τούτου ωσαύτως 

Μ- δύναται νά είσαχθή διαδικασία υπό του 'Κράτους καθ' οδ 'εξεδόθη ή δικαστική 
άπόφασις, έφ' δσον τούτο επιτρέπεται ύπό του οικείου αύτοΰ δικαίου. 

2. Πλην καθ' ην εκτασιν είναι 'άναγκαΐον διά τήν έφαρμογήν τοΰ "Αρθρου 
20, τό άρμόδιον δικαστήριον του περί οδ πρόκειται Κράτους δεν δύναται νά 
προ'βή εις έπανεξέτασιν της ουσίας της δικαστικής αποφάσεως. 

3. Όσάκις εγείρεται διαδικασία ενώπιον δικαστηρίου ίΚράτους τινός συμ
φώνως προς τήν παράγραφον 1— 

(α) εις τους διαδίκους δέον νά παρέχηται δυνατότης δπως οδτοι άκου
^ σθοΰν εν αυτή' 

(β) τά ύπό τοΰ επικαλουμένου τήν δικαστικήν άπόφασιν διαδίκου προσ
κομιζόμενα έγγραφα δεν υπόκεινται είς νομιμοποίησα/ (legalisation) 
ή είς οιανδήποτε έτέραν άνάλογον διατύπωσιν' 

(γ) ουδεμία ασφάλεια, έγγυητικόν όμόλογον ή κατάθεσις, οποίαν όνο
μασίοα' και εάν αΰτη φέρη, δύναται νά ιάπαιτήται παρά του επικα
λουμένου τήν δικαστικήν άπόφασιν διαδίκου λόγω της ύπηκοότητος, 
κατοικίας ή διαμονής αύτοΰ' 

(δ) Ό επικαλούμενος τήν δικαστικήν άπόφασιν διάδικος δικαιούται είς 
γ. νομικήν άρωγήν ύπό δρους ουχί όλιγώτερον ευνοϊκούς άπό τους 

ισχύοντας διά τους υπηκόους τοΰ Κράτους οΐτινες κατοικούν ή δια
^ μένουν εν αύτω. 

4. "Εκαστον Συμβαλλόμενον Κράτος οφείλει, δταν καταθέτη τό οίκεΐον 
V αύτοΰ εγγραφον επικυρώσεως, αποδοχής ή προσχωρήσεως, νά καθορίση τό 

εν παραγράφω 1 άναφερόμενον δικαστήριον ή δικαστήρια και νά πληροφό
ρηση σχετικώς τον Γενικόν Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης. 

ΑΡΘΡΟΝ 22 
1. Συμβαλλόμενον Κράτος οφείλει νά προσδίδη Ίσχύν είς συμβιβασμόν 

οδτινος συνιστά μέρος και δστις έγένετο 'επί δικαστή ρίω ετέρου Συμβαλλο
μένου 'Κράτους εν τή πορεία της διαδικασίας· αί διατάξεις τοΰ "Αρθρου 20 
δεν τυγχάνουν εφαρμογής επί τοΰ εν λόγω συμβιβασμού. 

2. Έάν τό 'Κράτος δεν προσδίδη Ίσχύν είς τον συμβιβασμόν, δύναται νά 
γίνη χρήσις τής εν "Αρθρω 21 προβλεπομένης διαδικασίας. 

ΑΡΘΡΟΝ 23 
Ουδέν έκτελεστικόν ή προληπτικόν μέτρον κατά τής περιουσίας Συμβαλ

λομένου Κράτους δύναται νά λαμβάνηται εν τή εδαφική επικράτεια ετέρου 
Συμβαλλομένου Κράτους πλην ιόσάκις και καθ' ην εκτασιν τό Κράτος κατά 
τρόπον ρητόν και εγγράφως συγκατατίθεται είς τοΰτο εν εκάστη συγκεκριμένη 
περιπτώσει. 

ΚΕΦΑΛΑ I ON IV 
Προαιρετικοί διατάξεις 

ΑΡΘΡΟΝ 24 
1. 'Ανεξαρτήτως των διατάξεων τοΰ "Αρθρου 15, πάν 'Κράτος δύναται, 

κατά τον χρόνον τής υπογραφής τής παρούσης Συμβάσεως ή τής καταθέσεως 
 τοΰ οικείου αύτοΰ εγγράφου επικυρώσεως, αποδοχής ή προσχωρήσεως, ή καθ' 

οιανδήποτε μεταγενεστέραν ήμερομηνίαν, διά γνωστοποιήσεως απευθυνόμενης 
προς τον Γενικόν 'Γραμματέα τοΰ Συμβουλίου τής Ευρώπης, νά δηλώση δτι 
προκειμένου περί περιπτώσεων μή έμπιπτουσών εντός των "Αρθρων 1 εως 13 
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τα οίκεΐα αύτοϋ δικαστήρια κέκτηνται αρμοδιότητα να έπιλαμβάνωνται δια
δικασίας έγειρομένης εναντίον έτερου Συμβαλλομένου Κράτους εις ην £κτασιν 
τα οικεία αύτου δικαστήρια κέκτηνται αρμοδιότητα να έπιλαμβάνωνται διαδι
κασιών έγειρομένων εναντίον Κρατών μη Συμβαλλομένων Μερών της παρούσης 
Συμβάσεως. Ή τοιαύτη δήλωσις γίνεται άνευ επηρεασμού του προνομίου ετε
ροδικίας όπερ αλλοδαπά Κράτη απολαύουν εν σχέσει προς πράξεις έκτελου
μένας εν τη ασκήσει της κυριάρχου εξουσίας αυτών (acta jure imperii). 

2. Τά δικαστήρια του Κράτους όπερ προέβη εις την εν παραγράφω 1 
προβλεπομένην δήλωσιν, εν τούτοις, δεν δικαιούνται νά έπιλαμβάνωνται 
τοιαύτης διαδικασίας έγειρομένης εναντίον ετέρου 'Συμβαλλομένου Κράτους 
έφ' δσον ή δικαιοδοσία αυτών δύναται νά θεμελιωθή μόνον επί ενός η πλειόνων 
εκ τών λόγων τών μνημονευομένων εν τω Παραρτήματι της παρούσης Συμ
βάσεως, εκτός έάν το έτερον τούτο Συμβαλλόμενον 'Κράτος προβη εις διαδι
καστικήν τίνα πραξιν σχετι'ζαμένην προς την ούσίοα/ της υποθέσεως άνευ προ
ηγουμένης αμφισβητήσεως της δικαιοδοσίας του δικαστηρίου. 

3. Αί διατάξεις του ιΚεφαλαίου 11 τυγχάνουν εφαρμογής επί διαδικασίας 
έγειρομένης εναντίον Συμβαλλομένου Κράτους συμφώνως προς το παρόν 
"Αρθρον. 

4. Ή δυνάμει της παραγράφου 1 γενομένη δήλωσις νά άνακληθη διά 
γνωστοποιήσεως απευθυνόμενης προς τον Γενικόν 'Γραμματέα του Συμβουλίου 
της Ευρώπης. Ή άνάκλησις παράγει 'ενναμον αποτέλεσμα μετά παρέλευσιν 
τριών μηνών από της ημερομηνίας λήψεως της, τούτο δμως δεν επηρεάζει 
διαδικασίαν έγερθεΐσαν προ της ημερομηνίας καθ' ην ή άνάκλησις παράγει 
αποτέλεσμα. 

ΑΡΘΡΟΝ 25 
1. Πάν Συμβαλλόμενον Κράτος δπερ. προέβη εις δήλωσιν δυνάμει του 

"Αρθρου 24 οφείλει, προκειμένου περί περιπτώσεων μη έμπιπτουσών εντός 
τών "Αρθρων 1 εως 13, νά προσδίδη ίσχύν εις δικαστικήν ιάπόφασιν έκδοθεΐσαν 
υπό δικαστηρίου ετέρου Συμβαλλομένου Κράτους δπερ προέβη εις παρομοίαν 
δήλωσιν— 

(α) εφ' δσον πληρούνται οί εν παραγράφω 1 (β) του "Αρθρου 20 καθο
ριζόμενοι δροι' και 

(β) εφ' δσον το δικαστήριον θεωρείται δτι κέκτηται δικαιοδοσίαν συμ
φώνως προς τάς ακολούθους παραγράφους. 

2. Εντούτοις, το Συμβαλλόμενον Κράτος δεν υποχρεούται νά προσδίδη 
Ίσχύν εις τοιαύτην δικαστικήν άπόφασιν— 

(α) εφ' δσον υφίσταται λόγος αρνήσεως ως προβλέπεται εν παραγράφω 
2 του "Αρθρου 20* ή 

(β) εφ' δσον δεν έτηρήθησαν αί διατάξεις της παραγράφου 2 του 
"Αρθρου 24. 

3. Τηρουμένων τών διατάξεων της παραγράφου 4, δικαστήριον Συμβαλ
λομένου Κράτους θεωρείται δτι κέκτηται δικαιοδοσίαν διά τους σκοπούς της 
παραγράφου Ί (β) — 

(α) εφ' δσον, ή δικαιοδοσία τούτου αναγνωρίζεται δυνάμει τών δια
τάξεων συμφωνίας τινός της όποιας συμβαλλόμενα μέρη είναι το 
Κράτος του forum και το έτερον Συμβαλλόμενον Κράτος' 

(β) εν ανυπαρξία συμφωνίας μεταξύ τών δύο Κρατών περί αναγνωρί
σεως και εκτελέσεως δικαστικών αποφάσεων εις άστικάς υποθέ
σεις, έφ' δσον τά δικαστήρια του Κράτους του forum θά έδικαιουντο 
νά ασκήσουν δικαιοδοσίαν έάν εΐχον εφαρμόσει, τηρουμένων τών 
αναλογιών, τους κανόνας δικαιοδοσίας (πλην τών μνημονευομένων 
εν τω Παραρτήματι της παρούσης Συμβάσεως) τους ισχύοντας έν 
τω Κράτει καθ' οδ εξεδόθη ή δικαστική άπόφασις. 'Η διάταξις 
αυτή δεν τυγχάνει εφαρμογής επί ζητημάτων προκυπτόντων έκ 
συμβάσεως (contracts). 
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4. Τά Συμβαλλόμενα Κράτη άτινα προέβησαν εις την προβλεπομένην εν 
"Αρθρω 24 δήλωσα/ δύνανται, δια συμπληρωματικής τής παρούσης Συμβά
σεως συμφωνίας, να καθορίσουν τάς περιστάσεις ύφ' ας τά οίκεΐα αυτών 
δικαστήρια θα θεωρώνται δτι κέκτηνται δικαιοδοσίαν δια τους σκοπούς της 
παραγράφου 1 (β) του παρόντος "Αρθρου. 

5. Έάν το Συμβαλλόμενον Κράτος δεν προσδίδη Ίσχύν εις την δικαστική ν 
άπόφασιν, δύναται να γίνη χρήσις τής εν "Αρθρω 21 προβλεπομένης δια
δικασίας. 

ΑΡΘΡΟΝ 26 
'Ανεξαρτήτως των διατάξεων του "Αρθρου 23, δικαστική άπόφασις εκδι

δομένη εναντίον Συμβαλλομένου τινός Κράτους εν διαδικασία άφορώση ε'ις 
βιομηχανικήν ή έμπορικήν δραστηριότητα, εις τήν οποίαν επιδίδεται το Κράτος 
κατά τον αυτόν τρόπον ώς ό Ιδιώτης, δύναται νά έκτελήται εν τω Κρατεί τοΰ 
forum επί περιουσίας ανηκούσης εις το Κράτος καθ' οδ εκδίδεται ή δικαστική 
άπόφασις και χρησιμοποιούμενης αποκλειστικώς εν σχέσει προς τήν τοιαύτην 
δραστηριότητα, έάν— 

(α) αμφότερα, το Κράτος του forum και το Κράτος καθ' οδ εκδίδεται 
ή δικαστική άπόφασις, έχουν προβή εις δηλώσεις δυνάμει τοΰ 
"Αρθρου 24* 

(β) ή άπολήξασα είς τήν δικαστική ν άπόφασιν διαδικασία έμπίπτη εντός 
τών "Αρθρων 1 εως 13 ή ήγέρθη συμφώνως προς τάς παραγράφους 
1 και του 2 του "Αρθρου 24' και 

(γ) ή δικαστική άπόφασις πληροί τάς εν παραγράφω 1 (β) του "Αρθρου 
20 καθοριζομένας απαιτήσεις. 

ΚΕΦΑΛΑ I ON V 
Γενικά! διατάξεις 

ΑΡΘΡΟΝ 27 
1. Διά τους σκοπούς τής παρούσης Συμβάσεως, ή φράσις «Συμβαλλόμενον 

Κράτος» δεν περιλαμβάνει οιανδήποτε νομικήν οντότητα του Συμβαλλομένου 
Κράτους διακεκριμένην τούτου και εχουσαν τήν ικανότητα του ένάγειν και 
ένάγεσθαι, ετι καΐ έάν είς τήν τοιαύτην οντότητα άνετέθησαν δημόσιαι 
λειτουργίαι. 

2. 'Ενώπιον τών δικαστηρίων ετέρου Συμβαλλομένου Κράτους δύναται νά 
έγερθή διαδικασία καθ' οιασδήποτε όντότητος αναφερομένης έν παραγράφω 1 
κατά τον αυτόν τρόπον ώς και κατά ίδιώτου' εντούτοις, τά δικαστήρια δεν 
δύνανται νά έπιλαμβάνωνται διαδικασίας άναφορικώς προς πράξεις τής όντό
τητος έκτελουμένας έν τη ασκήσει κυριάρχου εξουσίας (acta jure imperii). 

3. Έν πάση περιπτώσει ενώπιον τών δικαστηρίων τούτων δύναται νά 
έγερθή διαδικασία καθ' οιασδήποτε τοιαύτης όντότητος έφ' δσον, ύπό αντι
στοίχους περιστάσεις, τά δικαστήρια θά έκέκτηντο δικαιοδοσίοα/ έάν ή δια
κασία ήγείρετο κατά Συμβαλλομένου Κράτους. 

ΑΡΘΡΟΝ 28 
1. "Ανευ επηρεασμού τών διατάξεων του "Αρθρου 27, τά Κράτη έξ ών 

συνίσταται εν Όμόσπονδον Κράτος δεν απολαύουν τοΰ προνομίου ετεροδικίας. 
2. 'Εντούτοις, το Όμόσπονδον Κράτος—Μέρος τής παρούσης Συμβάσεως 

δύναται, διά γνωστοποιήσεως απευθυνόμενης προς τον Γενικόν Γραμματέα τοΰ 
Συμβουλίου τής Ευρώπης, νά δηλώση 5τι τά έξ ών συνίσταται Κράτη δύνανται 
νά έπικαλώνται τάς έφαρμοζομένας έπι Συμβαλλομένων Κρατών διατάξεις 
της Συμβάσεως κα ι νά υπέχουν τάς αύτάς υποχρεώσεις. 

3. Όσάκις, Όμόσπονδον Κράτος προέβη εις δήλωσιν συμφώνως προς τήν 
πάράγραφον 2, ή έπίδοσις έγγραφων προς τά έπι μέρους Κράτη τής Όμο
σπονδίας θά ένεργήται προς το Ύπουργεΐον 'Εξωτερικών τοΰ Όμοσπόνδου 
Κράτους συμφώνως προς το "Αρθρον 16. 
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4. Μόνον το Όμόσπονδον Κράτος είναι άρμόδιον νά προβαίνη εις τάς 
προβλεπομένας υπό της παρούσης Συμβάσεως δηλώσεις, γνωστοποιήσεις και 
κοινοποιήσεις και μόνον αυτό δύναται νά είναι διάδικον εις την κατά το 
"Αρθρον 34 διαδικασίαν. 

ΑΡΘΡΟΝ 29 
Ή παρούσα Σύμβασις δεν τυγχάνει εφαρμογής επί διαδικασιών άφορωσών 

ε ί ς 
(α) κοινωνικήν άσφάλισιν 
(β) ζημίαν ή βλάβην εν σχέσει προς πυρηνικά θέματα' 
(γ) τελωνειακούς δασμούς, φόρους ή ποινάς. 

ΑΡΘΡΟΝ 30 
Ή παρούσα Σύμβασις δεν τυγχάνει εφαρμογής επί διαδικασιών άναφο

ρικώς προς απαιτήσεις σχετιζομένας προς τήν λειτουργίαν ποντοπόρων πλοίων, 
ών τήν ίδιοκτησίαν ή έκμετάλλευσιν έχει Συμβαλλόμενον .Κράτος, ή προς τήν 
μεταφοράν φορτίων και επιβατών διά τοιούτων πλοίων ή προς τήν μεταφοράν 
φορτίων ανηκόντων εις Συμβαλλόμενον Κράτος και μεταφερομένων επί εμπο
ρικών πλοίων. 

ΑΡΘΡΟΝ 31 
Ουδέν τών εν τη παρούση Συμβάσει διαλαμβανομένων θέλει επηρεάζει 

οιαδήποτε προνόμια ή ασυλίας άτινας απολαύει Συμβαλλόμενον Κράτος ανα
φορικούς προς τάς πράξεις ή παραλείψεις τών ενόπλων τούτου δυνάμεων, ή εν 
σχέσε ιπρός ταύτας, ευρισκομένων εν τή εδαφική επικράτεια ετέρου Συμ
βαλλομένου Κράτους. 

ΑΡΘΡΟΝ 32 
Ουδέν τών εν τή παρούση Συμβάσει διαλαμβανομένων θέλει επηρεάζει 

τά προνόμια και τάς ασυλίας άναφορικώς προς τήν άσκησιν τών καθηκόντων 
τών διπλωματικών αποστολών και τών προξενικών υπηρεσιών και τών συν
δεομένων προς ταύτας προσώπων. 

ΑΡΘΡΟΝ 33 
Ουδέν τών εν τή παρούση Συμβάσει διαλαμβανομένων θέλει επηρεάζει 

ύφισταμένας ή μέλλουσας διεθνείς συμφωνίας επί ειδικών τομέων σχετιζομένων 
προς θέματα πραγματευθέντα εν τή παρούση Συμβάσει. 

ΑΡΘΡΟΝ 34 
1. Πάσα διαφορά δυναμένη νά άναφυή μεταξύ δύο ή πλειόνων Συμβαλ

λομένων Κρατών άφορώσα εις τήν έρμηνείαν ή έφαρμογήν τής παρούσης 
Συμβάσεως παραπέμπεται εις το Διεθνές Δικαστήριον τής Δικαιοσύνης τή αιτή
σει ενός τών μερών εν τή διάφορα ή δι' ειδικής συμφωνίας, έκτος εάν τά 
μέρη συμφωνούν επί διαφόρου τρόπου ειρηνικής επιλύσεως τής διαφοράς. 

2. Εντούτοις, ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου τής Δικαιοσύνης δέν 
δύναται νά έγερθή διαδικασία στρεφόμενη περί— 

(α) διαφοράν άφορώσαν εις ζήτημα άναφυέν εν διαδικασία έγερθείση 
κατά Συμβαλλομένου Κράτους ενώπιον δικαστηρίου ετέρου Συμ
βαλλομένου Κράτους, πριν ή το δικαστήριον έκδώση άπόφασιν πλη
ρούσαν τον εν παραγράφω 1 (β) του "Αρθρου 20 προβλεπόμενον δρον 

(β) διαφοράν άφορώσαν εις ζήτημα άναφυέν εν διαδικασία έγερθείση 
ενώπιον δικαστηρίου Συμβαλλομένου τινός Κράτους συμφώνως προς 
τήν παράγραφον 1 του "Αρθρου 21, πριν η το δικαστήριον έκδώση 
όριστικήν άπόφασιν εν τή διαδικασία ταύτη. 
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ΑΡΘΡΟΝ 35 
1. Ή παρούσα Σύμβασις τυγχάνει εφαρμογής μόνον επί διαδικασιών εισα

γομένων μετά την έ"ναρξιν ισχύος αυτής. 
2. Όσάκις 'έν Κράτος καταστη Συμβαλλόμενον Μέρος της παρούσης Συμ

βάσεως μετά την εναρξιν 'ισχύος αύτης, ή Σύμβασις θά τυγχάνη εφαρμογής 
μόνον επί· διαδικασιών εισαγομένων μετά την έναντι του έν λόγω Κράτους 
εναρξιν ισχύος αυτής. 

3. Ουδέν τών έν τή παρούση Συμβάσει διαλαμβανομένων θέλει τυγχάνει 
εφαρμογής έττί διαδικασιών προκυπτουσών έκ, ή επί δικαστικών αποφάσεων 
έρέιδομένων, επί πράξεων, παραλείψεων ή πραγματικών γεγονότων προ τής 
ημερομηνίας καθ' ην ή παρούσα Σύμβασις ανοίγεται προς ύπργραφήν. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VI 
Τελικαι διατάξεις 

ΑΡΘΡΟΝ 36 
1. Ή παρούσα Σύμβασις είναι ανοικτή προς ύπογραφήν ύπό τών Κρατών— 

μελών του Συμβουλίου τής Ευρώπης. Αΰτη υπόκειται εις έπικύρωσιν ή άπο
δοχήν. Τά έγγραφα τής επικυρώσεως ή αποδοχής κατατίθενται παρά τω 
Γενικώ Γραμματεΐ του Συμβουλίου τής Ευρώπης. 

2. Ή Συμβασις άρχεται ισχύουσα μετά παρέλευσιν τριών μηνών άπρ τής 
ημερομηνίας τής καταθέσεως του τρίτου έγγραφου επικυρώσεως ή αποδοχής. 

3. "Εναντι υπογράφοντος τίνος Κράτους δπερ μεταγενεστέρως έπικυροΐ 
ή αποδέχεται ταύτην, ή Σύμβασις άρχεται ισχύουσα μετά παρέλευσιν τριών 
μηνών από τής ημερομηνίας τής καταθέσεως του οικείου αύτου εγγράφου 
επικυρώσεως ή αποδοχής. ' 

ΑΡΘΡΟΝ 37 
.1. Μετά την εναρξιν ισχύος τής παρούσης Συμβάσεως, ή εξ Υπουργών 

Επιτροπή του Συμβουλίου τής Ευρώπης δύναται, κατόπιν αποφάσεως λαμ
βανομένης δ ιά τής ομοφώνου ψήφου τών ψηφιζόντων μελών, νά προσκαλέση 
οιονδήποτε Κράτος μη μέλος όπως προσχώρηση έν αύτη. 

2. Ή τοιαύτη προσχώρησις πραγματοποιείται διά καταθέσεως παρά τω 
Γενικώ Γραμματεΐ του Συμβουλίου τής Ευρώπης εγγράφου τινός προσχω
ρήσεως δπερ παράγει έννομον αποτέλεσμα μετά παρέλευσιν τριών μηνών 
από τής ημερομηνίας τής καταθέσεως του. 

3. 'Εντούτοις, έάν οιονδήποτε Κράτος, όπερ έχει ήδη. προσχωρήσει έν τή 
Συμβάσει, γνωστοποίηση προς τον Γενικόν Γραμματέα του Συμβουλίου τής 
Ευρώπης προ τής ενάρξεως 'ισχύος τής παρούσης Συμβάσεως την ενστασιν 
αύτου κατά τής προσχωρήσεως ετέρου Κράτους μη. μέλους, ή Σύμβασις δέν 
θά τυγχάνη εφαρμογής ώς προς τάς σχέσεις μεταξύ τών δύο τούτων Κρατών. 

 ,   ΑΡΘΡΟΝ 38 
1. Παν Κράτος δύναται, κατά τον χρόνον τής υπογραφής ή καταθέσεως 

του οικείου αύτου εγγράφου επικυρώσεως, αποδοχής ή προσχωρήσεως, νά 
καθορίση την εδαφική ν. έπικράτειαν ή έδαφικάς επικρατείας έφ' ών ή παρούσα 
Σύμβασις τυγχάνει εφαρμογής. 

2. Παν Κράτος δύναται, κατά τον χρόνον τής καταθέσεως του οικείου 
αύτόΰ εγγράφου επικυρώσεως, αποδοχής ή προσχωρήσεως ή καθ' οιανδήποτε 
μεταγενεστέράν ήμερομηνίαν, διά δηλώσεως απευθυνόμενης προς τον Γενικόν 
Γραμματέα νά έπεκτείνη τήν παρουσαν Σύμβασιν και έφ' οιασδήποτε ετέρας 
εδαφικής επικρατείας ή εδαφικών επικρατειών καθοριζομένων έν τη δηλώσει 
και διά τάς διεθνείς σχέσεις τών οποίων φέρει τήν εύθύνην ή έν ονόματι τών 
οποίων είναι έξουσιοδοτημένον νά άναλαμβάνη υποχρεώσεις. 
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3. Πάσα δήλωσις γενομένη σύμφωνος προς, την προηγουμένην παράγρα
<j>ov δύναται, εν σχέσει προς οιανδήποτε μνημονευσμένην έν τη τοιαύτη δηλώσει 
έδαφικήν έπικράτειαν, να άνακληθη συμφώνως προς την έν "Αρθρω 40 της 
παρούσης Συμβάσεως διαγραφόμενη ν οιαδικασίαν. 

ΑΡΘΡΟΝ 39 
Ουδεμία έπιφύλαξις άφορώσα ε'ις την παρουσαν Σύμβασιν επιτρέπεται. 

ΑΡΘΡΟΝ 40 

Ί . Πάν Συμβάλλόμενον Κράτος δύναται, καθ' ην εκτασιν άφορα εις εαυτό, 
να καταγγείλη . την παρουσαν Σύμβασιν δια γνωστοποιήσεως απευθυνόμενης 
προς τον Γενικόν Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης. 

2. Ή τοιαύτη καταγγελ ία παράγει εννομον αποτέλεσμα μετά παρέλευσιν 
εξ μηνών άπό της ημερομηνίας λήψεως της τοιαύτης γνωστοποιήσεως ύπό 
του Γενικού Γραμματέως. Ή παρούσα Σύμβασις, εντούτοις, θέλει συνεχίσει 
νά τυγχάνη εφαρμογής επί διαδικασιών είσαχθεισών προ της ημερομηνίας 
καθ' ην ή καταγγελία παράγει εννομον αποτέλεσμα, ώς και επί δικαστικών 
αποφάσεων εκδιδομένων είς τοιαύτας διαδικασίας. 

ΑΡΘΡΟΝ 41 
Ό Γενικός Γραμματεύς του Συμβουλίου της Ευρώπης οφείλει νά γνωστο

ποιήπρός τά Κράτη^μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης και προς οιονδήποτε 
προσχωρήσαν έν τη παρούση Συμβάσει περί— 

(α) εκάστης υπογραφής' __ 
(β) εκάστης καταθέσεως έγγραφου επικυρώσεως, αποδοχής ή προσ

χωρήσεως* 
(γ) οιασδήποτε ημερομηνίας ενάρξεως ισχύος της παρούσης Συμβά

σεως συμφώνως προς τά "Αρθρα 36 και 37 αυτής' 
(δ) εκάστης γνωστοποιήσεως ληφθείσης συμφώνως προς τάς διατάξεις 

τής παραγράφου 2 του "Αρθρου 19 
(ε) έκαστης κοινοποιήσεως ληφθείσης συμφώνως προς τάς διατάξεις 

τής παραγράφου 4 του "Αρθρου 21' ' 
(στ) έκαστης γνωστοποιήσεως ληφθείσης συμφώνως προς τάς διατάξεις 

τής παραγράφου 1 του "Αρθρου 24' 
(ζ) τής ανακλήσεως οιασδήποτε γνωστοποιήσεως γενομένης συμφώνως 

προς τάς διατάξεις τής παραγράφου 4 του "Αρθρου 24' 
(η) έκαστης γνωστοποιήσεως ληφθείσης σύμφωνος προς τάς διατάξεις 

τής παραγράφου 2 του "Αρθρου 28' 
(θ) εκάστης γνωστοποιήσεως ληφθείσης συμφώνως προς τάς διατάξεις 

τής παραγράφου 3 του "Αρθρου 37' 
(ι) εκάστης δηλώσεως ληφθείσης συμφώνως προς τάς διατάξεις του 

"Αρθρου 38' 
( ια) εκάστης γνωστοποιήσεως ληφθείσης συμφώνως προς τάς διατάξεις 

του "Αρθρου 40 κα ι τής ημερομηνίας καθ' ήν ή καταγγελ ία παράγει 
εννομον αποτέλεσμα. 

ΕΊς μαρτυρίαν των ανωτέρω οι υπογεγραμμένοι, δεόντως προς τούτο 
εξουσιοδοτημένοι, υπέγραψαν τήν παρουσαν Σύμβασιν. 

Έγένετο έν Βασιλεία, σήμερον τή 16η ήμερα του μηνός Μαΐου, 1972, έν 
τη 'Αγγλ ική και Γαλλική γλώσση, αμφοτέρων των κειμένων τούτων όντων 
εξ ίσου αυθεντικών, εις άπλουν άντίγραφον δπερ θέλει παραμείνει κατατε
θειμένον έν τοις άρχείοις του Συμβουλίου τής Ευρώπης. Ό Γενικός Γραμ
ματεύς του Συμβουλίου τής Ευρώπης θέλει διαβιβάσει κεκυρωμένα αντίγραφα 
τούτου είς εν εκαστον των ύπογραψάντων και προσχωρησάντων Κρατών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Οι λόγοι δικαιοδοσίας οί αναφερόμενοι εν παραγράφω 3 (α) τοΰ; "Αρθρου 

20, εν παραγράφω 2 του "Αρθρου 24 και εν παραγράφω 3 (β) του "Αρθρου 25 
είναι αϊ κάτωθι : 

(α) ή ϋπαρξις εν τη εδαφική επικράτεια του'Κράτους του forum περιου
σίας 1άνηκούσης εις τον έναγόμενον ή ύπό του ενάγοντος κατάσχεσις 
ιέ κει ευρισκομένης περιουσίας, έκτος έάν— 
— ή αγωγή εγείρεται προς διεκδίκησιν εμπραγμάτων ή κατοχικών 

'δικαιωμάτων (proprietary or possessory rights) έπι της περιουσίας 
ταύτης, ή προκύπτη έξ 'ετέρου θέματος σχετιζομένου προς την 
τοιαύτη ν περιουσίαν' ή 

— ή περιουσία συνιστά την άσφάλειαν χρέους 6περ αποτελεί το άντι
κείμενον της αγωγής' 

(β) ή ύπηκοότης του ενάγοντος*. 
(γ) ή κατοικία, συνήθης διαμονή ή απλή διαμονή του ενάγοντος εν τη 

εδαφική . επικράτεια του Κράτους του forum, έκτος εάν ή επί τη 
λόγω τούτω άσκησις δικαιοδοσίας έπιτρέπηται κατ' έξαίρεσιν λόγω 
του ειδικού αντικειμένου ορισμένης κατηγορίας συμβάσεων 
(contracts). 

(δ) το γεγονός δτι ό εναγόμενος διεξήγε έπιχείρησιν εντός τής εδα
φικής επικρατείας του Κράτους του forum, έκτος έάν ή αγωγή προ
κύπτη έκ τής επιχειρήσεως ταύτης" 

(ε) ό μονομερής καθορισμός του forum ύπό του ενάγοντος, Ιδίως έν τω 
τψολογίω* 

Το νο'μικόν πρόσωπον θεωρείται 6τι ΐεχει τήν κατοικίαν ή τήν συνήθη δια
μονήν αύτου ένθα ευρίσκεται ή έδρα αύτου, το έγγεγραμμένον γραφεΐον ή ό 
κύριος τόπος των εργασιών του. 

ΠΡΟΣΘΕΤΟΝ Π Ρ ΩΤΟΚΟΛΑΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΓ.ΚΗΣ ΣΥΜβΑΣΕΩΣ 
ΠΕΡΙ ιΚΡΑΤΊΚΟΥ ΠΡΟίΝΟΜΙΟΥ ΕΤΕΡΟΔΙίΚΙΑΣ 

Τά υπογράφοντα το παρόν Πρωτόκολλον ιΚράτη—μέλη του Συμβουλίου 
τής Ευρώπης, 

ΙΛαβόντα ιύπό σημείωσιν τήν Εύρωπαΐκήν Σύμβαση/ περί 'Κρατικού Προ
νομίου Ετεροδικίας—ε ν τοις εφεξής άναφερομένην ώς «ή Σύμβασις»— και 
ιδιαιτέρως τά "Αρθρα 21 και 34 αυτής : 

'Επιθυμούντα νά προάγουν το έργον τής εναρμονίσεως έν τω πεδίω τω 
καλυπτομένω ύπό τής Συμβάσεως διά τής προσθήκης διατάξεων περί Ευρω
παϊκής δικονομίας δι' έπίλυσιν διαφορών, 

Συνεφώνησαν ώς 'ακολούθως : 
ΜΕΡΟΣ Ι 
ΑΡΘΡΟΝ' 1 

1. Όσάκις έκδοθή δικαστική άπόφασις κατά τίνος Κράτους—Μέρους της 
Συμβάσεως και το Κράτος τούτο δέν προσδίδη Ίσχύν εϊς ταύτην, ό επικαλού
μενος τήν δικαστικήν άπόφασιν διάδικος δικαιούται νά απαίτηση όπως άπο
φασισθη το ζήτημα κατά πόσον έδει νά προσδοθή ισχύς εις τήν δικαστικήν 
άπόφασιν συμφώνως προς τά "Αρθρα 20 ή 25 τής Συμβάσεως, διά τής έγέρ
σεως διαδικασίας ενώπιον είτε— 

(α) του αρμοδίου δικαστηρίου του Κράτους τούτου κατ' εφαρμογή ν του 
"Αρθρου 2ΐ τής Συμβάσεως" ή 

(β) του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου του συνεστημένου συμφώνως προς τάς 
διατάξεις του Μέρους 111 του παρόντος Πρωτοκόλλου, νοουμένου 
δτι τό ίΚράτος τούτο είναι Μέρος του παρόντος Πρωτοκόλλου και 
δέν προέβη εις τήν έν τω Μέρει Ι τούτου άναφερομένην δήλωσιν. 

Ή επιλογή μεταξύ τών δύο τούτων δυνατοτήτων είναι οριστική. 
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2. 'Εάν τό Κράτος προτίθεται νά έγείρη διαδικασίαν ενώπιον των οικείων 
τούτου δικαστηρίων συμφώνως προς τάς διατάξεις της παραγράφου 1 του 
"Αρθρου 21 της Συμβάσεως, τούτο δέον δπως δώση είδοποίησιν περί της προς 
τούτο προθέσεως του εις τον διάδικον υπέρ οδ εξεδόθη ή 'δικαστική άπόφασις. 
Τό Κράτος δύναται μετά ταύτα νά έγείρη την τοιαύτην διαδικασίαν μόνον εάν 
ό διάδικος δέν έχη εγείρει, εντός τριών μηνών από της λήψεως της ειδοποιή
σεως, διαδικασίαν ενώπιον του Ευρωπαϊκού δικαστηρίου. 'Παρελθούσης άπρα
κτου της τοιαύτης περιόδου, ό υπέρ οδ εξεδόθη ή δικαστική άπόφασις διάδικος 
δέν δύναται πλέον νά έγείρηδιαδικασίαν ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικα
στηρίου. 

3. Πλην καθ' ην εκτασιν δυνατόν νά παρίσταται ανάγκη διά τήν έφαρμογήν 
των "Αρθρων 20 κάί 25 της Συμβάσεως, τό Εύρωπαϊκόν Δικαστήριον δεν δύ
ναται νά επανεξέταση τήν ούσίαν της δικαστικής αποφάσεως. 

ΜΕΡΟΣ II 
.  ΑΡΘΡΟΝ 2 · : 

1.. Πάσα διαφορά δυναμένη νά άναφυή "μεταξύ δύο ή πλειόνων .Κροττών— 
Μερών του παρόντος Πρωτοκόλλου άφορώσα εις τήν έρμηνείαν ή έφαρμογήν 
της Συμβάσεως παραπέμπεται, τη αιτήσει ενός τών μερών έν τη διάφορα ή 
δι' ειδικής συμφωνίας, εις τό Εύρωπαϊκόν Δικαστήριον τό συνεστημένον συμ
φώνως προς τάς διατάξεις του Μέρους 111 του παρόντος Πρωτοκόλλου. Τά 
Κράτη—Μέρη του παρόντος Πρωτοκόλλου αναλαμβάνουν τήν ύποχρέωσιν δπως 
μή υποβάλλουν τοιαύτην διαφοράν εις διάφορον τρόπον .επιλύσεως. 

2. Έάν ή διαφορά άφορα εις ζήτημα προκύπτον έν διαδικασία έγερθείση 
ενώπιον δικαστηρίου ενός Κράτους—Μέρους τής Συμβάσεως καθ' ετέρου Κρά
τους—Μέρους ταύτης, _ή' ε'ις _ζήτη μα _ προκύπτον _έν διαδικασία έγερθείση ενώ
πιον δικαστηρίου Κράτους—Μέρους τής Συμβάσεως συμφώνως προς τό "Αρθρον 
21 τής Συμβάσεως, αυτή δέν δύναται νά παραπεμφθή εις τό Εύρωπαϊκόν Δικα
στήριον έκτος έάν καΐ μέχρις δτου τό δικαστήριον έκδώση όριστικήν άπό
φασιν ε ν τη διαδικασία ταύτη. 

3. 'Απαγορεύεται. ή 'ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου εγερσις διαδι
κασίας άφορώσης εις διαφοράν περί δικαστικήν άπόφασιν, ήτις διαφορά εκρίθη 
ήδη ή ζητείται νά κριθή ύπ' αύτου δυνάμει του 'Μέρους Ι του παρόντος Πρωτο
κόλλου. '·  

<■ ΑΡΘΡΟΝ 3 
Ουδέν των έν' τω παρόντι Πρωτοκολλώ 'θέλει ερμηνεύεται ως κωλυον τό 

Εύρωπαϊκόν Δικαστήριον από του νά κρίνη οιανδήποτε διαφοράν δυναμένη ν 
νά πρόκυψη μεταξύ δύο ή πλειόνων ιΚρατώνΜερών τής Συμβάσεως καΐ. άφο
ρώσαν^εΐςτήν έρμηνείαν ή έφαρμογήν ταύτης και δυναμένην νά παραπεμφθή 
εις τόυτο δι' ειδικής συμφωνίας, έτι και έάν τά 'Κράτη ταύτα, ή ώρισμένα 
τούτων, δέν αποτελούν Μέρη του παρόντος Πρωτοκόλλου. 

ΜΕΡΟΣ III 
ΑΡΘΡΟΝ 4 

1. 'Καθιδρύεται Εύρωπαϊκόν 'Δικαστήριον έπί θεμάτων .Κρατικού Προνο
μίου ετεροδικίας διά τήν. έκδίκασιν υποθέσεων φερομένων ενώπιον τουσυμ
φώνως προς τάς διατάξεις των Μερών Ι και 11 του παρόντος Πρωτοκόλλου. 

2. Τό Εύρωπαϊκόν ίΔικαστήριον συγκροτείται έκ τών μελών του Εύρω : 

παϊκου Δικαστηρίου 'Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ενός προσώπου έξ ενός 
εκάστου Κράτους μή μέλους του Συμβουλίου τής Ευρώπης πρόσχώρήσοτντός 
έν τω , παρόντι 'Πρωτοκολλώ κατέχοντος τά απαιτούμενα παρά μελών του 
Δικαστηρίου τούτου προσόντα και διοριζομένου, τη συμφωνώ γνώμη τής έξ 
Υπουργών .'Επιτροπής τοΰ Συμβουλίου τής Ευρώπης, ύπό τής κυβερνήσεως 
του.ιΚράτους τούτου διά περίοδον εννέα ετών. 

3. Πρόεδρος του (Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου είναι ό Πρόεδρος του Ευρω
παϊκού Δικαστηρίου 'Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. ' " 
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ΑΡΘΡΟΝ 5 
1. 'Οσάκις ενώπιον του 'Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου εγείρεται διαδικασία 

συμφώνως προς τάς διατάξεις του Μέρους.Ι του παρόντος 'Πρωτοκόλλου το 
Εύρωπαΐκόν .Δικαστήριον συγκροτείται εκ Τμήματος απαρτιζόμενου εξ επτά 
μελών. Ώ ς ex officio μέλη του Τμήματος παράκάθηνται το μέλος του Ευρω
παϊκού Δικαστηρίου δστις εΐναι υπήκοος του Κράτους καθ1 οδ εξεδόθη ή δικα
στική άπόφασις" και το μέλος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου όστις είναι υπή
κοος του Κράτους του forum ή, εν ανυπαρξία τοιούτου μέλους είς έκατέραν 
τών ώς άνω περιπτώσεων, το πρόσωπον το διοριζόμενον ύπό της Κυβερνήσεως 
του ιένδιαφερομένου 'Κράτους ίνα παρακάθηται ύπό τήν ιδιότητα μέλους του 
Τμήματος. Τα ονόματα τών λοιπών πέντε μελών επιλέγονται δια κληρώσεως 
ενεργούμενης ύπό του Ευρωπαϊκού'Δικαστηρίου παρουσία του Πρωτσκολλητοΰ. 

'.'.  2. "'Οσάκις ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου εγείρεται διαδικασία 
συμφώνως προς τάς διατάξεις του Μέρους II του παρόντος Πρωτοκόλλου, το 
Τμήμα συγκροτείται κατά τον εν τη προηγουμένη παραγράφω προβλεπόμενον 
τρόπον/ 'Εν τούτοις ώς ex officio μέλη του Τμήματος παράκάθηνται τά μέλη 
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου οΐτίνες είναι υπήκοοι τών Κρατών μερών εν τη 

( διάφορα ή εν 'ανυπαρξία τοιούτου μέλους, το ύπό της Κυβερνήσεως, του ενδια
φερομένου Κράτους διοριζόμενον πρόσωπον ίνα παρακάθηται υπό τήν Ιδιότη
τα μέλους του Τμήματος. 

 3. 'Οσάκις ή ενώπιον Τμήματος τίνος εκκρεμούσα ύπόθεσις γέννα σοβα
 ρόν ζήτημα άφορων είς τήν έρμηνείαν της Συμβάσεως ή του παρόντος Πρωτο

κόλλου, το Τμήμα δύναται οποτεδήποτε νά παραιτηβη της δικαιοδοσίας αύτοΟ 
ύπερ του Ευρωπαϊκού. 'Δικαστηρίου συνεδριάζοντος έν ολομέλεια. Ή παραΐ

. τησις εκ' της δικαιοδοσίας είναι υποχρεωτική οσάκις ή επίλυσις του τοιούτου 
ζητήματος δυνατόν νά όδηγήσή εις τι συμπέρασμα άντιφατικόν προς τίνα άπό
φασιν προηγουμένως έκδοθεϊσαν ύπό του Τμήματος ή της ολομελείας του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Ή παραίτησις εκ της δικαιοδοσίας είναι οριστική. 
Ή άπόφασις περί παραιτήσεως εκ της δικαιοδοσίας δεν απαιτείται νά είναι 
ήτιολογη'μένη. 

ΑΡΘΡΟΝ 6 
1. Το Εύρωπαΐκόν 'Δικαστήριον αποφασίζει πάσας τάς περί τήν δικαισδο

σίαν του Δικαστηρίου διαφοράς. 
2. Αϊ ακροάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου διεξάγονται δημοσία έκτος 

εάν εις έξαιρετικάς περιστάσεις το Δικαστήριον άποφασίζη άλλως. 
3. Αϊ αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, λαμβανόμεναι κατά πλειο

ψηφίαν τών παρόντων μελών, εκδίδονται έν δημοσία συνεδριάσει. Αϊ αποφά
σεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δέον νά είναι ήτιολογηιμέναι. Έάν ή άπό
,φασις δεν έκφράζη έν ρλω ή έν μέρει τήν όμόφωνον γνώμην του Ευρωπαϊκού 

* Δικαστηρίου, εκαστον μέλος δικαιούται να έκφέρη έν αύτη τήν προσωπικήν 
" αύτόυ γνώμην. 

.4. Αϊ αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου είναι τελεσίδικοι και 
δεσμεύουν τά μέρη. ' 

ΑΡΘΡΟΝ 7 . · , , ' ' ' . . 
1. Τό Εύρωπαΐκόν Δικαστήριον συντάσσει τους εσωτερικούς τούτου Κανο

νισμούς και καθορίζει τήν οίκείοα1 τούτου δικονομίαν. 
2. Τό Πρωτοκολλητεΐον του Ευρωπαϊκού 'Δικαστηρίου αναλαμβάνει νά 

■έξυπηρετη ό. Πρωτοκολλητής του 'Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δι
καιωμάτων. ■ ■:-'-.. 

ΑΡΘΡΟΝ 8 
1. ,Τά έξοδα λειτουργίας του Ευρωπαϊκού'Δικαστηρίου επωμίζεται τό Συμ

βούλιόν της Ευρώπης.. Κράτη ·μή μέλη του Συμβουλίου της,Ευρώπης προσ
χωρήσαντα έν τω παρόντι Πρωτοκολλώ, θά συνεισφέρουν έναντι τών εξόδων 
τούτων κατά τρόπον δστις θέλει αποφασίζεται ύπό της εξ 'Υπουργών Επι
τροπής κατόπιν συμφωνίας μετά τών Κρατών τούτων. 

2. Τά μέλη του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου λαμβάνουν δι' έκάστην ή:μέραν 
υπηρεσίας άμουβήν ήτις θέλει καθορίζεται ύπό της εξ 'Υπουργών Επιτροπής. 
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ΜΕΡΟΣ IV 
ΑΡΘΡΟΝ 9 

1. Πόα/ Κράτος δύναται, δια γνωστοποιήσεως απευθυνόμενης προς τον 
Γένικόν 'Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά την στιγμήν της υπο
γραφής του παρόντος 'Πρωτοκόλλου ή τής καταθέσεως, του οικείου αυτού 
εγγράφου επικυρώσεως, αποδοχής ή προσχωρήσεως εν αύτω, να δήλωση δτι 
δεν δεσμεύεται ύπό τών Μερών II εως V του παρόντος Πρωτοκόλλου. 

2. Ή τοιαύτη γνωστοποίησις δύναται ιόποτεδήποτε να άνακληθη. 

ΜΕΡΟΣ V 
ΑΡΘΡΟΝ 10 

1. Ί ο παρόν Πρωτόκολλον είναι άνοικτόν δι' ύπογράφήν 'ύπό τών Κρατών
μελών του Συμβουλίου της ιΕύρώπης άτινα εχοϋν υπογράψει τήν Σύμβασιν. 
Τοΰτο υπόκειται εις έπικύρωσιν ή άποδοχήν. Τα έγγραφα επικυρώσεως ή απο
δοχής κατατίθενται παρά τω Γενικώ Γραμματεΐ του Συμβουλίου τής Ευρώπης 

2. Το παρόν Πρωτόκολλον άρχεται Ίσχΰον ιμετά παρέλευσιν τριών μηνών 
άπό τής ημερομηνίας καταθέσεως του πέμπτου έγγραφου επικυρώσεως ή απο
δοχής. 

3. "Εναντι του υπογράφοντος Κράτους μεταγενεστέρως έπικυρουντος ή 
αποδεχόμενου, το παρόν Πρωτόκολλον άρχεται ισχύον μετά παρέλευσιν τριών 
μηνών άπό τής ημερομηνίας τής καταθέσεως του οικείου αύτου εγγράφου επι
κυρώσεως ή αποδοχής. 

4. 'Κράτος'μέλος του Συμβουλίου τής Ευρώπης δεν δύνοτται νά επικύρωση 
ή άποδεχθή το παρόν Πρωτόκολλον χωρίς νά εχη επικυρώσει ή άποδεχθή την 
Σύμβασιν.^ .._.__ ; " 

ΑΡΘΡΟΝ 11 
1. Κράτος όπερ €χει προσχωρήσει εν τη Συμβάσει δύναται νά προσχώρηση 

εν τω παρόντι Πρωτοκολλώ μετά τήν εναρξιν ισχύος αύτου. 
2. Ή τοιαύτη προσχώρησις πραγματοποιείται διά καταθέσεως παρά τω 

Γενικώ Γραμματεΐ του Συμβουλίου τής Ευρώπης ενός εγγράφου προσχωρή
σεως δπερ παράγει ΐεννομον αποτέλεσμα μετά παρέλευσιν τριών μηνών άπό 
τής ημερομηνίας καταθέσεως αύτου. 

ΑΡΘΡΟΝ 12 
Ουδεμία έπιφύλαξις εν τω παρόντι Πρωτοκολλώ επιτρέπεται. 

ΑΡΘΡΟΝ 13 
1. Παν Συμβαλλόμενον Κράτος δύναται, ικαθ' ην εκτασιν άφορα εις εαυτό, 

νά καταγγείλη το παρόν Πρωτόκολλον διά γνωστοποιήσεως απευθυνόμενης 
προς τον Γενικόν Γραμματέα του Συμβουλίου τής Ευρώπης. 

2. Ή τοιαύτη καταγγελία παράγει έννομα αποτελέσματα μετά παρέλευσιν 
εξ μηνών άπό τής ημερομηνίας λήψεως τής γνωστοποιήσεως ταύτης ύπό του 
Γενικού Γραμματέως. Το Πρωτόκολλον, εν τούτοις θέλει συνεχίσει νά τυγ
χάνη εφαρμογής έπι διαδικασιών είσαχθεισών συμφώνως προς τάς διατάξεις 
του Πρωτοκόλλου προ τής ημερομηνίας κάθ' ην ή τοιαύτη καταγγελία παράγει 
αποτέλεσμα. 

3. Καταγγελία τής Συμβάσεως συνεπάγεται αυτομάτως και κατάγγελίαν 
του παρόντος Πρωτοκόλλου. 

ΑΡΘΡΟΝ 14 
Ό Γενικός Γραμματεύς του Συμβουλίου τής Ευρώπης οφείλει νά γνωστο

ποιή προς τά Κράτη  μέλη του Συμβουλίου καΐ προς πάν Κράτος δπερ έχει 
προσχωρήσει ιέ ν τη Συμβάσει περί—» 

(α) έκαστης υπογραφής του παρόντος Πρωτοκόλλου" 
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(β) εκάστης καταθέσεως έγγραφου επικυρώσεως, αποδοχής ή προσ
χωρήσεως' 

(γ) οιασδήποτε ημερομηνίας ενάρξεως ισχύος του παρόντος Πρωτοκόλ
λου συμφώνως προς τα "Αρθρα 10 και 11 αύτου" 

(δ) εκάστης γνωστοποιήσεως ληφθείσης κατ' έφαρμογήν των διατάξεων 
του Μέρους IV, ως και εκάστης 'ανακλήσεως πάσης τοιαύτης γνω
στοποιήσεως" 

(ε) εκάστης γνωστοποιήσεως ληφθείσης κατ' έφαρμογήν τών διατάξεων 
του "Αρθρου 13, ως και της ημερομηνίας καθ ην ή τοιαύτη καταγ
γελία παράγει αποτέλεσμα. 

Εις μαρτυρίαν τών ανωτέρω οί υπογεγραμμένοι, δεόντως προς τούτο εξου
σιοδοτημένοι, υπέγραψαν το παρόν Πρωτόκολλον. 

Έγένετο ί&ν Βασιλεία, σήμερον τή 16η ή'μέρα του μηνός Μαΐου, 1972, εν 
τη 'Αγγλική ικαί Γαλλική γλώσση, αμφοτέρων τών κειμένων τούτων δντων εξ 
ίσου αυθεντικών, έ'ις άπλοΰν άντίγραφον δπερ θέλει παραμείνει κατατεθειμένον 
εν τοις άρχείοις του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ό Γενϋκός Γραμματεύς του 
Συμβουλίου της Ευρώπης θέλει διαβιβάσει κεκυρωμένα αντίγραφα τούτου εις 
εν εκαστον τών υπογραψάντων και προσχωρησάντων Κροπών. 

Έτυπώθη έν τφ Τϊππ>γραφείω της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


