ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ Ν
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ύπ' Άρ. 1509 της 23ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1979
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ό περί τοϋ Προσθέτου Πρωτοκόλλου τ ή ς Ευρωπαϊκής Συμβάοεως περί
Παροχής Πληροφοριών επί τοϋ Κρατούντος έν τή 'Αλλοδαπή Δικαίου (Κυρω
τικός) Νόμος τοϋ 1979 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την επίαημον εφημε
ρίδα τής Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω αρθρω 52 τοϋ Συντά γματος.
Αριθμός 22 τοϋ* 1979
ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΟ Π Ρ Ο Σ Θ Ε Τ Ο Ν ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ Τ Η Σ ΕΥΡΩ
Π Α Τ Κ Η Σ Σ Υ Μ Β Α Σ Ε Ω Σ Π Ε Ρ Ι Π Α Ρ Ο Χ Η Σ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΝΤΟΣ ΕΝ Τ Η , ΑΛΛΟΔΑΠΗ^ Δ Ι Κ Α Ι Ο Υ .
Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως :
1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί του Προσθέτου Συνοπτικός
Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως περί Παροχής Πληρο- τίτλος.
φοριών έπι του Κρατούντος έν τ ή 'Αλλοδαπή Δικαίου (Κυρωτικός)
Νόμος του 1979.
2. Έ ν τω παρόντι νόμω, έκτος έάν έκ του κειμένου προκύπτη διά Ερμηνεία,
φόρος έννοια:
«Πρόσθετον Πρωτόκολλον» σημαίνει το Πρόσθετον Πρωτό
κολλον τής Ευρωπαϊκής Συμβάσεως περί παροχής πληροφοριών
έπι του κρατούντος έν τή άλλοδοπτή δικαίου, τό γενόμενον είς
Στρασβουργον την 15ην Μαρτίου, 1978, του οποίου τό κείμενον
έν τω "Αγγλικω πρατύπω εκτίθεται είς τό Μέρος Ι καΐ έν μετα
φράσει είς τήν Έλληνικήν είς τό Μέρος 11 του Πίνακος.
πΰαξ.
3. Τό Πρόσθετον Πρωτόκολλον τό όποιον ή Κυπριακή Δημοκρατία κύρωσις
υπέγραψε τήν 1 ην Δεκεμβρίου, 1978, δυνάμει τής όπ* άρ. 17.319 καΐ Προσθέτου
ημερομηνίας 19ης 'Οκτωβρίου, 1978, 'Αποφάσεως του Υπουργικού Πρωτοκόλλου.
Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ , δ ι ά του παρόντος Νόμου κυροΟται.
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ΠΙΝΑΞ
("Αρθρον 2)
ΜΕΡΟΣ Ι

ADDITIONAL PROTOCOL
TO THE EUROPEAN CONVENTION ON INFORMATION
ON FOREIGN LAW
The member States of the Council of Europe, signatory hereto,
Having regard to the provisions of the European Convention on
Information on Foreign Law, opened for signature in London on 7 June
1968 (hereinafter referred to as "the Convention");
Considering that it is desirable to extend the system of international
mutual assistance established by that Convention in the field of criminal
law and procedure, in a multilateral framework open to all the
Contracting Parties to the Convention;
Considering that, with a view to eliminating economic obstacles to
legal proceedings and permitting persons in an economically weak
position more easily to exercise their rights in member States, it is also
desirable to extend the system established by the Convention to the
field of legal aid and advice in civil and commercial matters;
Noting that Article 1, paragraph 2, of the Convention provides that
two or more Contracting Parties may decide to extend as between them
selves the scope of the Convention to fields other than those referred
to in the Convention;
Noting that Article 3, paragraph 3, of the Convention provides that
two or more Contracting Parties may decide to extend as between them
selves the Convention to requests from authorities other than judicial
authorities,
Have agreed as follows:
CHAPTER I
Article 1
The Contracting Parties undertake to supply one another, in
accordance with the provisions of the Convention, with information on
their substantive and procedural law and judicial organisation in the
criminal field, including prosecuting authorities, as well as on the law
concerning the enforcement of penal measures. This undertaking applies
to all proceedings in respect of offences the prosecution of which, at the
time of the request for information, falls within the jurisdiction of the
judicial authorities of the requesting Party.
Article 2
A request for information on questions in the field referred to in
Article 1 may:
(a) emanate not only from a court, but from any judicial authority
having jurisdiction to prosecute offences or execute sentences
that have been imposed with final and binding effect; and
(b) be made not only where proceedings have actually been
instituted, but also when the institution of proceedings is
envisaged.
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CHAPTER II
Article 3
Within the framework of the undertaking contained in Article 1,
paragraph 1 of the Convention, the Contracting Parties agree that
requests for information may:
(a) emanate not only from a judicial authority but also from any
authority or person acting within official systems of legal aid
or legal advice on behalf of persons in an economically weak
position; and
(b) be made not only where proceedings have actually been
instituted but also when the institution of proceedings is
envisaged.
Article 4
1. Each Contracting Party which has not set up or appointed one
or more bodies to act as a transmitting agency as provided for in
Article 2, paragraph 2 of the Convention, shall set up or appoint such
an agency or agencies for the purpose of transmitting any request for
information in accordance with Article 3 of this Protocol to the
competent foreign receiving agency.
2. Each Contracting Party shall communicate to the Secretary
General of the Council of Europe the name and address of the transmitt
ing agency or agencies set up or appointed in accordance with the
preceding paragraph.
CHAPTER III
Article 5
1. Any State may, at the time of signature or when depositing its
instrument of ratification, acceptance, approval or accession, declare
that it will only be bound by one or the other of Chapters I and II of
this Protocol.
2. Any State having made such a declaration may, at any subsequent
time, declare by means of a notification addressed to the Secretary
General of the Council of Europe that it will be bound by the provisions
of both Chapters I and II. Such notification shall take effect from the
date of its reception.
3. Any Contracting Party which is bound by the provisions of both
Chapters I and II may at any time declare by means of a notification
addressed to the Secretary General of the Council of Europe that it will
only be bound by one or the other of Chapters I and II. Such notification
shall take effect six months after the date of the receipt of such noti
fication.
4. The provisions of Chapter I or II, as the case may be, shall be
applicable only between Contracting Parties which are bound by the
Chapter in question.
Article 6
1. This Protocol shall be open to signature by the member States
of the Council of Europe, signatory to the Convention, who may become
Parties to it either by:
(a) signature without reservation in respect of ratification,
acceptance or approval;
(b) signature with reservation in respect of ratification, acceptance
or approval, followed by ratification, acceptance or approval.

Ν. 22/79

568

2. Instrume nts of ratification, acce ptance or approval shall be
deposited with the Secretary General of the Council of Europe.
3. A member State of the Council of Europe may not sign this Protocol
without re se rvation in re spe ct of ratification, acce ptance or approval,
nor ratify, acce pt or approve it, unle ss it has, simultane ously or
previously, ratifie d the Conve ntion.
Article 7
1. This Protocol e nte rs into force thre e months afte r the date on
which three member States of the Council of Europe shall have become
Parties to the Protocol in accordance with the provisions of Article 6.
2. In the case of any me mbe r State which shall subse que ntly sign
the Protocol without re se rvation in re spe ct of ratification, acce ptance
or approval or which shall ratify, acce pt or approve it, the Protocol
shall e nte r into force thre e months afte r the date of such signature or
after the date of the instrument of ratification, acce ptance or approval.
Article 8
1. Afte r the e ntry into force of this Protocol, any State which has
acceded, or has be e n invite d to acce de , to the Conve ntion, may be
invited by the Committe e of Ministe rs to acce de also to this Protocol.
2. Such acce ssion shall be effected by depositing with the Secretary
General of the Council of Europe an instrument of accession which shall
take effect thre e months after the date of its de posit.
Article 9
1. Any State may, at the time of signature or whe n de positing its
instrument of ratification, acce ptance , approval or acce ssion, spe cify
the te rritory or te rritorie s to which this Protocol shall apply.
2. Any State , may, whe n de positing its instrume nt of ratification,
acceptance, approval or acce ssion or at any late r date , by de claration
addressed to the Se cre tary Ge ne ral of the Council of Europe , e xte nd
this Protocol to any othe r te rritory or te rritorie s spe cifie d in the
declaration and for whose inte rnational re lations it is re sponsible or
on whose behalf it is authorised to give undertakings.
3. Any de claration made in pursuance of the pre ce ding paragraph
may, in re spe ct of any te rritory me ntione d in such de claration, be
withdrawn by means of a notification addressed to the Secretary General
of the Council of Europe. Such withdrawal shall take effect six months
after the date of re ce ipt by the Se cre tary Ge ne ral of the Council of
Europe of the notification.
Article 10
1. Any Contracting Party may, in so far as it is concerned, denounce
this Protocol by me ans of a notification addre sse d to the Se cre tary
General of the Council of Europe.
2. Such de nunciation shall take e ffe ct six months afte r the date of
receipt by the Se cre tary Ge ne ral of-the Council of Europe of uch
notification.
3 De nunciation of the Conve ntion shall automatically e ntail
denunciation of this Protocol.
Article 11
The Se cre tary tte ne ral of the Council of Europe shall notify the
member State s of the Council and any State which has acceded to the
Convention of:
(a) any signature without re se rvation in re spe ct of ratification,
acceptance or approval;
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(b) any sig nature with reservation in respect of ratification,
acceptance or approval;
(c) any deposit of an instrument of ratification, acceptance,
approval or accession;
(a) any date of entry into force of this Protocol in accordance with
Article 7 thereof;
(e) any notification received in pursuance of the provisions of
Article 4;
(f) any declaration or notification received in pursuance of the
provisions of Article 5;
(g) any declaration received in pursuance of the provisions of
Article 9 and any withdrawal of any such declaration;
(h) any notification received in pursuance of the provisions of
Article 10 and the date on which denunciation takes effect.
In witness whereof the undersig ned, being duly authorised thereto,
have sig ned this Protocol·
Done at Strasbourg , this 15th day of March 1978, in English and in
French, both texts being equally authoritative, in a sing le 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.
ΜΕΡΟΣ II
Π Ρ Ο Σ Θ Ε Τ Ο Ν ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ
ΤΗΣ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Σ Σ Υ Μ Β Α Σ Ε Ω Σ ΠΕΡΙ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΝΤΟΣ
ΕΝ Τ Η , ΑΛΛΟΔΑΠΗ, Δ Ι Κ Α Ι Ο Υ

Τά υπογράφοντα τήν παρουσαν Κράτη  μέλη του Συμβουλίου της
Ευρώπης,
"Εχοντα ύπ* δψιν τάς διατάξεις της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως περί Παρο
χής Πληροφοριών έπί του Κρατούντος έν τη Αλλοδαπή Δικαίου, άνοιγείσης
προς υπογραφή ν έν Λονδίνω την 7ην 'Ιουνίου, 1968 (έν τοις εφεξής αναφερο
μένης ώς «ή Σύμβασις»)'
θεωρουντα έπιθυμητήν τήν εις τόν τομέα του ποινικού δικαίου καΐ της
δικονομίας έπέκτασιν του ύπό τής ανωτέρω Συμβάσεως καθιερωθέντος συστή
ματος διεθνούς αμοιβαίας βοηθείας και εντός ενός πολυμερούς πλαισίου προ
σιτού είς άπαντα τά Συμβαλλόμενα Μέρη της Συμβάσεως'
θεωρουντα επίσης δτι διά νά εξαλειφθούν τά οίκονομικά εμπόδια κινή
σεως νομικών διαδικασιών καΐ διά νά καταστούν πρόσωπα αδυνάτου οίκονο
μικής θέσεως Ικανά νά άσ.κοΟν εύκολώτερον τά δικαιώματα των είς τά Κράτη 
μέλη είναι επιθυμητή ή έπέκτασις του διά τής Συμβάσεως καθιερωθέντος
συστήματος και είς τόν τομέα τής νομικής αρωγής και παροχής γνώμης έπί
αστικών καΐ εμπορικών θεμάτων'
Σημειουντά δτι το "Αρθρον 1, παράγραφος 2 τής Συμβάσεως προβλέπει
δτι δύο ή πλείονα Συμβαλλόμενα Μέρη δύνανται νά αποφασίσουν δπως
επεκτείνουν, καθ* δσον άφορα είς τάς μεταξύ των σχέσεις, τό πεδίον εφαρ
μογής τής Συμβάσεως και είς έτερους τομείς πλην τών αναφερομένων έν τη
Συμβάσει"
Σημειουντά δτι τό "Αρθρον 3, παράγραφος 3 τής Συμβάσεως προβλέπει
δτι δύο ή πλείονα Συμβαλλόμενα Μέρη δύνανται νά αποφασίσουν δπως
επεκτείνουν, καθ* δσον άφορα" είς τάς μεταξύ των σχέσεις, τήν Σύμβασιν καΙ
έπί αίτήσεων προερχομένων έξ άρχων έτερων πλην δικαστικών τοιούτων,
.
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Συνεφώνησαν τά ακόλουθα:
ΚΕΦΑΛΑ I ON Ι
"Αρθρον 1
Τά Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν την ύποχρέωσιν νά παρέχουν άλ
λήλοις, συμφώνως προς τάς διατάξεις της Συμβάσεως, πληροφορίας περί του
κρατούντος έν αυτοΐς ουσιαστικού και δικονομικού ποινικοΟ δικαίου και της
συνα<|>οί)ς δικαστικής αυτών οργανώσεως, περιλαμβανομένων τών άρχων τών
άσκουσών την ποινικήν δίωξιν, καθώς επίσης περί του δικαίου του άφορώντος
είς τήν έφαρμογήν τών ποινικών μέτρων. 'Η ύποχρέωσις αυτή εφαρμόζεται εϊς
πάσας τάς διαδικασίας έν σχέσει προς αδικήματα τών οποίων ή ποινική δίωξις
εμπίπτει, κατά τόν χρόνον υποβολής τής αίτήσεως περί παροχής πληροφοριών,
είς τήν αρμοδιότητα τών δικαστικών άρχων του αίτουντος Μέρους.
"Αρθρον 2
Ή αίτησις περί παροχής πληροφοριών έπι θεμάτων του έν "Αρθρω 1 αναφε
ρομένου τομέως δύναται:
(α) νά προέρχεται ουχί μόνον έκ δικαστηρίου, άλλα και έξ οιασδήποτε
δικαστικής αρχής έχούσης αρμοδιότητα νά διώκη ποινικώς αδική
ματα ή νά έκτελή ποινάς επιβληθείσας μεθ* οριστικής ή δεσμευ
τικής Ισχύος' και
(β) νά υποβάλλεται ουχί μόνον οσάκις ήρξατο πράγματι δικαστική δια
δικασία, άλλ* επίσης οσάκις μελετάται ή έναρξις τοιαύτης διαδι
κασίας.
ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ II
"Αρθρον 3
Εντός τοΟ πλαισίου τής υποχρεώσεως τής περιλαμβανομένης έν τω "Αρ
θρω 1, παράγραφος 1 τής Συμβάσεως, τά Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν
δπως αϊ αίτήσεις περί παροχής πληροφοριών δύναται:
(α) νά προέρχωνται ουχί μόνον έκ δικαστικής αρχής, άλλ' επίσης έξ
οίασδήποτε αρχής ή προσώπου ενεργούντος έν τω πλαισίω επισή
μων συστημάτων νομικής αρωγής ή νομικής συμβουλής διά λογα
ριασμόν προσώπων οίκονομικώς αδυνάτου θέσεως"
(β) νά ύποβάλλωνται ουχί μόνον οσάκις ήρξατο πράγματι δικαστική
διαδικασία, άλλ* επίσης οσάκις μελετάται ή Ιναρξις τοιαύτης διαδι
κασίας.
"Αρθρον 4
1. "Εκαστον Συμβαλλόμενον Μέρος τό όποιον δέν έχει συστήσει ε*να ή
πλείονας οργανισμούς διά νά ενεργούν ώς υπηρεσία διαβιβάσεως αίτήσεων ώς
προβλέπεται έν τω "Αρθρω 2, παράγραφος 2 τής Συμβάσεως, οφείλει νά συ
στήση ή ύποδείξη τοιαύτην ύπηρεσίαν ή υπηρεσίας προς τόν σκοπόν διαβιβά
σεως πάσης αΐτήσεως περί παροχής πληροφοριών συμφώνως προς τό "Αρθρον 3
τοΟ παρόντος Πρωτοκόλλου προς τήν άρμοδίαν άλλοδαπήν ύπηρεσίαν υποβολής
αίτήσεων.
2. "Εκαστον Συμβαλλόμενον Μέρος θά κοινοποιή προς τόν Γενικόν Γραμ
ματέα του Συμβουλίου, τής Ευρώπης τό όνομα και τήν διεύθυνσιν τής κατά
τήν προηγουμένην παράγραφον συσταθείσης ή υποδειχθείσης υπηρεσίας ή υπη
ρεσιών διαβιβάσεως αίτήσεων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ III
"Αρθρον 5
1. Παν Κράτος δύναται, κατά τόν χρόνον τής υπογραφής ή δταν καταθέτη
τό οίκεΐον αύτοΰ εγγραφον επικυρώσεως, αποδοχής, εγκρίσεως ή προσχωρή
σεως, νά δηλώση δτι 8ά δεσμεύεται μόνον ύπό τοΟ ενός ή τοΟ έτερου έκ τών
Κεφαλαίων Ι καΐ 11 τοΟ παρόντος Πρωτοκόλλου.
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2. Πάν Κράτος τό ότιοΐον έχει προδή εις τοιαύτην δήλωσιν δύναται, καθ*
οιονδήποτε μεταγενέστερον χρόνον, να δηλώση διά γνωστοποιήσεως απευθυ
νόμενης προς τόν Γενικόν Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης δ τ ι θά
δεσμεύεται υπό των διατάξεων αμφοτέρων τών Κεφαλαίων Ι κ α ι 11. Ή τοιαύτη
γνωστοποίησις θά λαμβάνη Ισχύν άπό της ημερομηνίας λήψεως της.
3. Πάν Συμβαλλόμενον Μέρος τό όποιον δεσμεύεται ύπ* αμφοτέρων τών
Κεφαλαίων Ι κ α ι 11 δύναται καθ* οιονδήποτε χρόνον νά δήλωση διά γνωστο
ποιήσεως απευθυνόμενης προς τον Γενικόν Γραμματέα του Συμβουλίου της
Ευρώπης δτι θά δεσμεύεται μόνον ύπό του ενός ή του έτερου έκ τών Κεφα
λαίων 1 καΐ I I . Ή τοιαύτη γνωστοποίησις θά λαμβάνη Ισχύν μετά παρέλέυσιν
£ξ μηνών άπό της ημερομηνίας λήψεως της.
4. A t διατάξεις του Κεφαλαίου I ή I I , αναλόγως της περιπτώσεως, θά
τυγχάνουν εφαρμογής μόνον μεταξύ Συμβαλλομένων Μερών τ ά όποια δεσμεύ
ονται υπό του συγκεκριμένου Κεφαλαίου.
"Αρθρον 6
1. Τό παρόν Πρωτόκολλον θά είναι άνοικτόν δι' ύπογραφήν ύπό τών ύπο
γραψάντων τήν Σύμβασιν Κρατώνμελών του Συμβουλίου της Ευρώπης, τ ά
όποια δύνανται νά καταστούν Συμβαλλόμενα Μέρη αύτοΟ ε ί τ ε :
(α) διά υπογραφής άνευ επιφυλάξεως ώς προς τήν έπικύρωσιν, άποδο
χήν ή έγκρισιν* ε ί τ ε
(β) διά της υπογραφής μετ' επιφυλάξεως ώς προς τήν έπικύρωσιν, άπο
δοχήν ή Ιγκρισιν, ακολουθούμενης ύπό της επικυρώσεως, αποδοχής
ή εγκρίσεως.
2. Τ ά έ γ γ ρ α φ α επικυρώσεως, αποδοχής ή εγκρίσεως θά κατατεθούν παρά
τώ Γενικώ Γραμματεϊ του Συμβουλίου τής Ευρώπης.
3. Κράτος μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης δέν δύναται νά ύπογράψη
τό παρόν Πρωτόκολλον άνευ επιφυλάξεως ώς προς τήν έπικύρωσιν, άποδοχήν
ή έγκρισιν, ουδέ νά επικύρωση, άποδεχθη ή έγκρίνη τούτο, έκτος έάν ταυτο
χρόνως ή προηγουμένως έχη επικυρώσει ή άποδεχθη τήν Σύμβασιν.
"Αρθρον 7
1. Τό παρόν Πρωτόκολλον θά τεθη έν Ισχύϊ μετά πάροδον τριών μηνών
άπό τής ημερομηνίας καθ* ην τ ρ ί α Κράτη  μέλη του Συμβουλίου της Ευρώ
πης θά έχουν καταστή Συμβαλλόμενα Μέρη του Πρωτοκόλλου συμφώνως προς
τάς διατάξεις τ ο υ "Αρθρου 6.
2. *Εν περιπτώσει οίουδήποτε Κράτους  μέλους τό όποιον ήθελεν υπογρά
ψει μετοτνενεστέρως τό Πρωτόκολλον άνευ επιφυλάξεως ώς προς τήν έπικύ
ρωσιν, άποδοχήν ή έγκρισιν ή τό όποιον ήθελεν επικυρώσει, άποδεχθη ή εγκρί
νει τούτο μεταγενεστέρως, τό Πρωτόκολλον θά τεθη έν Ισχύϊ μετά πάροδον
τριών μηνών άπό τής ημερομηνίας της τοιαύτης υπογραφής ή άπό της ημερο
μηνίας τής καταθέσεως του έγγραφου επικυρώσεως, αποδοχής ή εγκρίσεως.
"Αρθρον 8
1. Μετά τήν έναρξιν Ισχύος του παρόντος Πρωτοκόλλου, παν Κράτος τό
όποιον έχει προσχωρήσει, ή έχει προσκληθή νά προσχώρηση, εις τήν Σύμβα
σιν, δύναται νά προσκληθή ύπό τής έ ξ Υπουργών 'Επιτροπής δπως προσχώ
ρηση ωσαύτως κα'ι είς τό Πρωτόκολλον.
2. Ή τοιαύτη προσχώρησις θέλει πραγματοποιείται διά της καταθέσεως
παρά τω Γενικώ Γραμματεΐ του Συμβουλίου τής Ευρώπης έγγραφου προσχω
ρήσεως λαμβάνοντος ίσχύν μετά πάροδον τριών μηνών άπό της ημερομηνίας
της καταθέσεως του.
"Αρθρον 9
1. Παν Κράτος δύναται, κ α τ ά τόν χρόνον τής υπογραφής ή δταν .καταθέτη
τό οίκεΐον αύτου εγγραφον επικυρώσεως, αποδοχής, εγκρίσεως ή προσχωρή
σεως, νά καθορίση τήν ή τάς έδαφικάς περιοχάς είς τάς οποίας θέλει τυγχά
νει εφαρμογής τό παρόν Πρωτόκολλον.
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2. Πάν Κράτος δύναται, δτο·/ καταθέτη το οίκεΐον αύτοΰ Ιγγραφον επικυ
ρώσεως, αποδοχής, εγκρίσεως ί, προσχωρήσεως ή καθ" οιανδήποτε μετογενετ
στέραν ήμερομηνίαν, διά δηλώσεως απευθυνόμενης προς τόν Γενικόν Γραμμα
τέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, να έπεκτείνη τήν έφαρμογήν του παρόντος
Πρωτοκόλλου εις πασαν έτέραν έδαφικήν περιοχήν καθοριζομένην έν τη δηλώ
σει και διά τάς διεθνείς σχέσεις της οποίας τοΟτο είναι ύπεύθυνον ή δια λονα
ριασμόν της οποίας είναι έξουσιοδοτημένον νά άναλαμβάνη υποχρεώσεις.
3. Πάσα δήλωσις γενομένη συμφώνως προς τήν προηνουμένην παράγρα
φαν δύναται, καθ' δσον άφορα είς οίανδήποτε έδαφικήν περιοχήν μνημονευομέ
νην έν τη τοιαύτη δηλώσει, νά άνακληθη διά γνωστοποιήσεως άπευθνομένης
προς τόν Γενικόν Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ή τοιαύτη άνά
κλησις θέλει λαμβάνει Ισχύν μετά πάροδον §ξ μηνών άπό της ημερομηνίας
παραλαβής τής γνωστοποιήσεως ύπό του ΓενικοΟ Γραμματέως τοΟ Συμβου
λίου της Ευρώπης.
"Αρθρον 10
1. Παν Συμβαλλόμενον Μέρος δύναται, καθ* δσον άφορα είς εαυτό, νά
καταγγείλη τό η<χρόν Πρωτόκολλον διά γνωστοποιήσεως απευθυνόμενης προς
τόν Γενικόν Γραμματέα του Συμβουλίου τής Ευρώπης.
2. Ή τοιαύτη καταγγελία θέλει λαμβάνει Ισχύν μετά πάροδον §ξ μηνών
άπό τής ημερομηνίας παραλαβής τής τοιαύτης γνωστοποιήσεως ύπό του Γενι
κοΟ Γραμματέως τόΟ Συμβουλίου τής Ευρώπης.
3. Καταγγελία τής Συμβάσεως αυτομάτως συνεπάγεται καΐ καταγγελίαν
τοΟ παρόντος Πρωτοκόλλου.
"Αρθρον 11
Ό Γενικός Γραμματεύς του Συμβουλίου τής Ευρώπης θέλει γνωστοποιεί
προς τά Κράτη  μέλη τοΟ Συμβουλίου και προς παν Κράτος τό όποιον §χει
προσχωρήσει εις τήν σύμβασιν:
(α) έκάστην ύπογραφήν άνευ επιφυλάξεως ώς προς τήν έπικύρωσιν,
άποδοχήν ή Ιγκρισιν*
(β) έκάστην υπογραφή ν μετ' επιφυλάξεως ώς προς τήν έπικύρωσιν, άπο
δοχήν ή Ιγκρισιν*
(γ) έκάστην κατάθεσιν έγγραφου επικυρώσεως, αποδοχής, εγκρίσεως ή
προσχωρήσεως'
(δ) έκάστην ήμερομηνίαν ενάρξεως ίσχύος του παρόντος Πρωτοκόλλου
συμφώνως προς τό "Αρθρον 7 αύτοΰ'
(ε) έκάστην κοινοποίησιν λαμβανομένην συμφώνως προς τάς διατάξεις
τοΟ "Αρθρου 4*
(στ) έκάστην δήλωσιν ή γνωστοποίησιν λαμβανομένην συμφώνως προς
τάς διατάξεις τοΟ "Αρθρου 5*
(ζ) έκάστην δήλωσιν λαμβανομένην συμφώνως προς τάς διατάξεις τοΟ
"Αρθρου 9 καΐ έκάστην άνάκλησιν πάσης τοιαύτης δηλώσεως*
(η) έκάστην γνωστοποίησιν λαμβανομένην συμφώνως προς τάς διατά
ξεις του "Αρθρου 10 καΐ τήν ήμερομηνίαν καθ* ήν λαμβάνει Ισχύν ή
καταγγελία.
ΕΙς πίστιν των ανωτέρω, ol υπογεγραμμένοι, δεόντως προς τούτο εξουσιο
δοτημένοι, υπέγραψαν τό παρόν Πρωτόκολλον.
Έγένετο έν Στρασβούργω τήν 15ην Μαρτίου, 1978, είς την Άγγλικήν καΐ
Γαλλικήν, αμφοτέρων των κειμένων όντων έξ ϊσου αυθεντικών, είς §ν μόνον
άντίτυπον τό Οποιον θέλει παραμείνει κατάτεθειμένον είς τά αρχεία του Συμ
βουλίου τής Ευρώπης. Ό Γενικός Γραμματεύς τοΟ Συμβουλίου τής Ευρώπης
θά διαβιβαζη κεκυρωμένα αντίγραφα προς έκαστον των υπογραφόντων και
προσχωρούντων Κρατών.

