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OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 5. marca 1996 bola v
Štrasburgu prijatá Európska dohoda vzťahujúca sa na osoby zúčastňujúce sa konania pred
Európskym súdom pre ľudské práva. V mene Slovenskej republiky bola dohoda podpísaná 4.
septembra 2002 v Štrasburgu. Národná rada Slovenskej republiky vyslovila s dohodou súhlas
svojím uznesením č. 195 z 27. februára 2003 a súčasne rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu
podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej
republiky. Prezident Slovenskej republiky ju ratifikoval 16. apríla 2003. Ratifikačná listina bola
uložená u generálneho tajomníka Rady Európy 21. mája 2003. Dohoda nadobudla platnosť 1.
januára 1999 na základe článku 8 ods. 1 a pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť 1. júla
2003 na základe článku 8 ods. 2. Slovenská republika urobila pri ratifikácii nasledujúce
vyhlásenie:

„Slovenská republika vyhlasuje, že ustanovenia článku 4 ods. 2 písm. a) Európskej dohody sa
nebudú uplatňovať voči občanom Slovenskej republiky.“
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K oznámeniu č. 228
2003 Z. z.

EURÓPSKA DOHODA vzťahujúca sa na osoby zúčastňujúce sa konania pred Európskym
súdom pre ľudské práva

Členské štáty Rady Európy, signatári tejto dohody, berúc do úvahy Dohovor o ochrane ľudských
práv a základných slobôd, podpísaný v Ríme 4. novembra 1950 (ďalej len „dohovor“), odvolávajúc
sa na Európsku dohodu vzťahujúcu sa na osoby zúčastňujúce sa konania pred Európskou
komisiou a Súdom pre ľudské práva, podpísanú v Londýne 6. mája 1969, berúc do úvahy Protokol
č. 11 k dohovoru, meniaci ním vytvorený kontrolný mechanizmus, podpísaný v Štrasburgu 11.
mája 1994 (ďalej len „Protokol č. 11. k dohovoru“), ktorý vytvára stály Európsky súd pre ľudské
práva (ďalej len „Súd“), nahrádzajúci Európsku komisiu a Súd pre ľudské práva, uvažujúc v
zmysle tohto vývoja, že je vhodné v záujme lepšieho naplnenia cieľov dohovoru, aby osoby,
zúčastňujúce sa konania pred Súdom, mali poskytnuté určité imunity a výhody novou dohodou,
Európskou dohodou vzťahujúcou sa na osoby zúčastňujúce sa konania pred Európskym súdom
pre ľudské práva (ďalej len „táto dohoda“), dohodli sa takto:

Článok 1
1. Osoby, na ktoré sa táto dohoda vzťahuje, sú

a) akékoľvek osoby, zúčastňujúce sa konania vedeného pred Súdom ako strany, ich
zástupcovia a poradcovia,

b) svedkovia a znalci predvolaní Súdom a ostatné osoby prizvané predsedom Súdu zúčastniť sa
konania.

2. Na účely tejto dohody označenie „Súd“ zahŕňa aj výbory, poroty, senát Veľkej poroty, Veľkú
porotu a sudcov. Označenie „zúčastniť sa konania“ zahŕňa aj komunikovanie v súvislosti so
sťažnosťou proti zmluvnému štátu dohovoru.

3. Ak je pri výkone funkcií Výboru ministrov podľa článku 46 ods. 2 dohovoru akákoľvek osoba
uvedená v odseku 1 vyzvaná predstúpiť pred Výbor ministrov alebo mu predložiť písomné
vyhlásenie, použijú sa vo vzťahu k nej ustanovenia tejto dohody.

Článok 2
1. Osoby uvedené v článku 1 ods. 1 tejto dohody majú imunitu v právnom konaní vo vzťahu k

vykonaným ústnym alebo písomným vyhláseniam alebo dokumentom alebo iným dôkazom,
ktoré predložili pred Súdom alebo Súdu.

2. Táto imunita sa nevzťahuje na vyhlásenia, dokumenty alebo dôkazy, ktoré boli predložené
mimo Súdu.

Článok 3
1. Zmluvné strany rešpektujú právo osôb uvedených v článku 1 ods. 1 tejto dohody na slobodnú

korešpondenciu so Súdom.

2. Vo vzťahu k osobám pozbaveným slobody výkon tohto práva znamená predovšetkým, že

a) ich korešpondencia bude odosielaná a doručovaná bez zbytočných prieťahov a bez zmien,

b) takéto osoby nebudú vystavené disciplinárnym opatreniam v akejkoľvek forme z dôvodu
akéhokoľvek oznámenia zaslaného Súdu náležitým spôsobom,

c) takéto osoby majú právo korešpondovať a konzultovať súvislosti s podaním na Súd alebo s
akýmkoľvek konaním, ktoré sa začne na jeho základe, s právnym zástupcom, oprávneným
vystupovať na súdoch krajiny, kde sú pozbavené slobody bez prítomnosti iných osôb.

3. Pri použití predchádzajúcich odsekov nesmie dochádzať k zasahovaniu zo strany verejných
orgánov okrem zásahov v súlade so zákonom a zásahov, ktorých vykonanie je v demokratickej
spoločnosti nevyhnutné v záujme národnej bezpečnosti, vyšetrovania alebo stíhania trestného
činu, alebo ochrany zdravia.

Článok 4
1.
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a) Zmluvné strany sa zaväzujú, že nebudú brániť osobám uvedeným v článku 1 ods. 1 tejto
dohody vo voľnom pohybe a cestovaní na účely účasti a návratu z konania pred Súdom.

b) Ich pohyb a cestovanie nesmú byť predmetom žiadnych obmedzení okrem tých, ktoré sú v
súlade s právom a sú v demokratickej spoločnosti nevyhnutné v záujme národnej alebo
verejnej bezpečnosti, na zachovanie verejného poriadku, na prevenciu trestnej činnosti, na
ochranu zdravia alebo morálky, alebo na ochranu práv a slobôd iných.

2.

a) Takéto osoby nebudú v tranzitných krajinách a v krajine, v ktorej sa uskutočňuje konanie,
stíhané alebo zadržané alebo vystavené akýmkoľvek iným obmedzeniam svojej osobnej
slobody v súvislosti s činmi alebo odsúdeniami, ktoré predchádzali začiatku cesty.

b) Každá zmluvná strana môže pri podpise, ratifikácii, prijatí alebo schválení tejto dohody
vyhlásiť, že ustanovenia tohto odseku sa nepoužijú na jej štátnych príslušníkov. Takéto
vyhlásenie možno kedykoľvek odvolať oznámením adresovaným generálnemu tajomníkovi
Rady Európy.

3. Zmluvné strany sa zaväzujú znovu prijať pri návrate na svoje územie každú osobu, ktorá začala
cestu na ich území.

4. Ustanovenia odsekov 1 a 2 tohto článku sa prestanú používať, keď príslušná osoba mala v čase
pätnásť po sebe nasledujúcich dní odo dňa, keď jej prítomnosť nie je Súdom ďalej požadovaná
príležitosť vrátiť sa do krajiny, z ktorej cestu začala.

5. V prípade rozporu medzi záväzkami zmluvnej strany vyplývajúcimi z odseku 2 tohto článku a
záväzkami vyplývajúcimi z iného dohovoru Rady Európy alebo zo zmluvy o vydávaní alebo inej
zmluvy týkajúcej sa vzájomnej pomoci v trestných veciach s inými zmluvnými stranami, sa
použijú ustanovenia odseku 2 tohto článku.

Článok 5
1. Osoby uvedené v článku 1 ods. 1 tejto dohody majú imunity a výhody iba na účely

zabezpečenia slobody slova a nezávislosti potrebnej na výkon ich funkcií, úloh alebo povinností
alebo na výkon ich práv vo vzťahu k Súdu.

2.

a) Iba Súd má právo úplne alebo čiastočne odňať imunitu uvedenú v článku 2 ods. 1 tejto
dohody; nemá len právo, ale povinnosť odňať imunitu v každom prípade, ak by podľa jeho
názoru táto imunita mohla brániť výkonu spravodlivosti a úplné alebo čiastočné odňatie
nebude na ujmu cieľom určeným v odseku 1 tohto článku.

b) Súd môže odňať imunitu ex officio alebo na žiadosť ktorejkoľvek zmluvnej strany alebo
osoby, ktorej sa to týka.

c) Rozhodnutia o odňatí imunity alebo o zamietnutí odňatia imunity musia obsahovať
odôvodnenie.

3. Ak zmluvná strana preukáže, že odňatie imunity uvedené v článku 2 ods. 1 tejto dohody je
nevyhnutné na účely konania týkajúceho sa trestného činu proti národnej bezpečnosti, Súd
imunitu odníme v rozsahu uvedenom v osvedčení.

4. V prípade zistenia skutočnosti, ktorá by svojou podstatou mohla mať rozhodujúci vplyv a ktorá
v čase rozhodnutia o zamietnutí odňatia imunity bola autorovi žiadosti neznáma, môže ten
podať Súdu novú žiadosť.

Článok 6

Nič v tejto dohode sa nesmie vykladať ako obmedzenie alebo odchýlenie sa od záväzkov prijatých
zmluvnou stranou v súlade s dohovorom alebo jeho protokolmi.

Článok 7
1. Táto dohoda je otvorená na podpis členským štátom Rady Európy, ktoré môžu vyjadriť svoj

súhlas byť viazaný
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a) podpisom bez výhrady ratifikácie, prijatia alebo schválenia, alebo

b) podpisom s výhradou ratifikácie, prijatia alebo schválenia, po ktorom nasleduje ratifikácia,
prijatie alebo schválenie.

2. Ratifikačné listiny, listiny o prijatí alebo schválení budú uložené u generálneho tajomníka Rady
Európy.

Článok 8
1. Táto dohoda nadobudne platnosť prvý deň mesiaca nasledujúceho po uplynutí jedného mesiaca

odo dňa, keď desať členských štátov Rady Európy vyjadrí svoj súhlas byť viazaný dohodou v
súlade s ustanoveniami článku 7 alebo dňom nadobudnutia platnosti Protokolu č. 11 k
dohovoru, v závislosti od toho, ktorý dátum je neskorší.

2. Vo vzťahu k členským štátom, ktoré vyjadria následne svoj súhlas byť viazaný dohodou,
nadobudne platnosť prvý deň mesiaca nasledujúceho po uplynutí jedného mesiaca odo dňa
podpisu alebo uloženia ratifikačnej listiny, listiny o prijatí alebo schválení.

Článok 9
1. Ktorákoľvek zmluvná strana môže pri uložení ratifikačnej listiny, listiny o prijatí alebo schválení

alebo kedykoľvek neskôr, vyhlásením adresovaným generálnemu tajomníkovi Rady Európy,
rozšíriť túto dohodu na akékoľvek územie alebo územia určené vo vyhlásení, za ktorých
medzinárodné vzťahy zodpovedá, alebo v mene ktorých je oprávnená prijímať záväzky.

2. Táto dohoda nadobudne platnosť pre každé územie alebo územia uvedené vo vyhlásení podľa
odseku 1 prvý deň mesiaca nasledujúceho po uplynutí jedného mesiaca odo dňa, keď
vyhlásenie dostal generálny tajomník.

3. Každé vyhlásenie vykonané podľa odseku 1, vo vzťahu k územiu uvedenému vo vyhlásení, môže
byť odvolané podľa postupu stanoveného pre vypovedanie v článku 10 tejto dohody.

Článok 10
1. Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú.

2. Každá zmluvná strana môže v rozsahu, v ktorom je viazaná, vypovedať túto dohodu oznámením
adresovaným generálnemu tajomníkovi Rady Európy.

3. Výpoveď nadobudne účinnosť šesť mesiacov odo dňa, keď oznámenie o výpovedi dostal
generálny tajomník. Takáto výpoveď nebude mať účinok na akýkoľvek záväzok zmluvných
strán, ktorý mohol vzniknúť podľa tejto dohody vo vzťahu ku ktorejkoľvek osobe uvedenej v
článku 1 ods. 1.

Článok 11

Generálny tajomník Rady Európy informuje členské štáty Rady Európy o

a) každom podpise,

b) uložení každej ratifikačnej listiny, listiny o prijatí alebo schválení,

c) každom dátume nadobudnutia platnosti tejto dohody v súlade s článkami 8 a 9,

d) akomkoľvek inom úkone, oznámení alebo správe týkajúcej sa tejto dohody.
Na dôkaz toho, dolupodpísaní, riadne splnomocnení, podpísali túto dohodu.
Dané v Štrasburgu 5. marca 1996, v anglickom a vo francúzskom jazyku, pričom obe znenia majú
rovnakú platnosť, v jednom vyhotovení, ktoré bude uložené v archíve Rady Európy. Generálny
tajomník Rady Európy zašle overené kópie každému členskému štátu Rady Európy.
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K ozná me niu č. 228/2003 Z. z.

EU  RO  PE  AN  AG  RE  E  MENT
re la ting to Per sons Par ti ci pa ting in Pro ce e dings

of the Eu ro pe an Co urt of Hu man Rights

The mem ber Sta tes of the Co un cil of Eu ro pe,
sig na to ries he re to,

Ha ving re gard to the Con ven tion for the Pro tec tion of
Hu man Rights and Fun da men tal Fre e doms, sig ned at
Rome on 4 No vem ber 1950 (he re i naf ter re fer red to as
“the Con ven tion”);

Re cal ling the Eu ro pe an Ag re e ment re la ting to
Per sons Par ti ci pa ting in Pro ce e dings of the Eu ro pe an
Com mis sion and Co urt of Hu man Rights, sig ned at
Lon don on 6 May 1969;

Ha ving re gard to Pro to col No. 11 to the Con ven tion,
res truc tu ring the con trol ma chi ne ry es tab lis hed
the re by, sig ned at Stras bo urg on 11 May 1994
(he re i naf ter re fer red to as “Pro to col No. 11 to the
Con ven tion”), which es tab lis hes a per ma nent
Eu ro pe an Co urt of Hu man Rights (he re i naf ter re fer red
to as “the Co urt”) to rep la ce the Eu ro pe an Com mis sion
and Co urt of Hu man Rights;

Con si de ring, in the light of this de ve lop ment, that it
is ad vi sab le for the bet ter ful fil ment of the pur po ses of
the Con ven tion that per sons ta king part in
pro ce e dings be fo re the Co urt be ac cor ded cer ta in
im mu ni ties and fa ci li ties by a new Ag re e ment, the
Eu ro pe an Ag re e ment re la ting to Per sons Par ti ci pa ting
in Pro ce e dings of the Eu ro pe an Co urt of Hu man Rights
(he re i naf ter re fer red to as “this Ag re e ment”),
Have ag re ed as fol lows:

Ar tic le 1

1. The per sons to whom this Ag re e ment ap plies are: 
a. any per sons ta king part in pro ce e dings in sti tu ted

be fo re the Co urt as par ties, the ir re pre sen ta ti ves
and ad vi sers; 

b. wit nes ses and ex perts cal led upon by the Co urt and
ot her per sons in vi ted by the Pre si dent of the Co urt
to take part in pro ce e dings. 

2. For the pur po ses of this Ag re e ment, the term
“Co urt” shall in clu de com mit te es, cham bers, a pa nel of 
the Grand Cham ber, the Grand Cham ber and the
jud ges. The term “ta king part in pro ce e dings” shall
in clu de ma king com mu ni ca tions with a view to a
com pla int aga inst a Sta te Par ty to the Con ven tion. 

3. If in the co ur se of the exer ci se by the Com mit tee of
Mi nis ters of its fun ctions un der Ar tic le 46,
pa ra graph 2, of the Con ven tion, any per son men tio ned
in pa ra graph 1 abo ve is cal led upon to ap pe ar be fo re, or 
to sub mit writ ten sta te ments to the Com mit tee of
Mi nis ters, the pro vi sions of this Ag re e ment shall ap ply
in re la tion to him. 

Ar tic le 2

1. The per sons re fer red to in pa ra graph 1 of Ar tic le 1
of this Ag re e ment shall have im mu ni ty from le gal
pro cess in res pect of oral or writ ten sta te ments made,
or do cu ments or ot her evi den ce sub mit ted by them
be fo re or to the Co urt. 

2. This im mu ni ty does not ap ply to com mu ni ca tion
out si de the Co urt of any such sta te ments, do cu ments
or evi den ce sub mit ted to the Co urt. 

Ar tic le 3

1. The Con trac ting Par ties shall res pect the right of
the per sons re fer red to in pa ra graph 1 of Ar tic le 1 of
this Ag re e ment to cor res pond fre e ly with the Co urt. 

2. As re gards per sons un der de ten tion, the exer ci se
of this right shall in par ti cu lar im ply that: 
a. the ir cor res pon den ce shall be des pat ched and

de li ve red wit ho ut un due de lay and wit ho ut
al te ra tion; 

b. such per sons shall not be sub ject to dis cip li na ry
me a su res in any form on ac co unt of any
com mu ni ca tion sent thro ugh the pro per chan nels
to the Co urt; 

c. such per sons shall have the right to cor res pond,
and con sult out of he a ring of ot her per sons, with a
la wy er qu a li fied to ap pe ar be fo re the co urts of the
co un try whe re they are de ta i ned in re gard to an
ap pli ca tion to the Co urt, or any pro ce e dings
re sul ting the re from. 

3. In ap pli ca tion of the pre ce ding pa ra graphs, the re
shall be no in ter fe ren ce by a pub lic aut ho ri ty ex cept
such as is in ac cor dan ce with the law and is ne ces sa ry
in a de moc ra tic so cie ty in the in te re sts of na tio nal
se cu ri ty, for the de tec tion or pro se cu tion of a cri mi nal
of fen ce or for the pro tec tion of he alth. 

Ar tic le 4

1.
a. The Con trac ting Par ties un der ta ke not to hin der the 

free mo ve ment and tra vel, for the pur po se of
at ten ding and re tur ning from pro ce e dings be fo re
the Co urt, of per sons re fer red to in pa ra graph 1 of
Ar tic le 1 of this Ag re e ment. 

b. No res tric tions shall be pla ced on the ir mo ve ment
and tra vel ot her than such as are in ac cor dan ce
with the law and ne ces sa ry in a de moc ra tic so cie ty
in the in te re sts of na tio nal se cu ri ty or pub lic sa fe ty,
for the ma in te nan ce of or dre pub lic, for the
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pre ven tion of cri me, for the pro tec tion of he alth or
mo rals, or for the pro tec tion of the rights and
fre e doms of ot hers.

2.
a. Such per sons shall not, in co un tries of trans it and

in the co un try whe re the pro ce e dings take pla ce, be
pro se cu ted or de ta i ned or be sub jec ted to any ot her
res tric tion of the ir per so nal li ber ty in res pect of acts
or con vic tions pri or to the com men ce ment of the
jo ur ney. 

b. Any Con trac ting Par ty may, at the time of sig na tu re,
ra ti fi ca tion, ac cep tan ce or ap pro val of this
Ag re e ment, dec la re that the pro vi sions of this
pa ra graph will not ap ply to its own na tio nals. Such
a dec la ra tion may be wit hdrawn at any time by
me ans of a no ti fi ca tion ad dres sed to the Sec re ta ry
Ge ne ral of the Co un cil of Eu ro pe. 

3. The Con trac ting Par ties un der ta ke to re-admit on
his re turn to the ir ter ri to ry any such per son who
com men ced his jo ur ney in the said ter ri to ry. 

4. The pro vi sions of pa ra graphs 1 and 2 of this
Ar tic le shall ce a se to ap ply when the per son con cer ned
has had, for a pe riod of fif te en con se cu ti ve days from
the date when his pre sen ce is no lon ger re qu i red by the
Co urt, the op por tu ni ty of re tur ning to the co un try from
which his jo ur ney com men ced. 

5. Whe re the re is any con flict bet we en the
ob li ga tions of a Con trac ting Par ty re sul ting from
pa ra graph 2 of this Ar tic le and tho se re sul ting from a
Co un cil of Eu ro pe con ven tion or from an ex tra di tion
tre a ty or ot her tre a ty con cer ning mu tu al as sis tan ce in
cri mi nal mat ters with ot her Con trac ting Par ties, the
pro vi sions of pa ra graph 2 of this Ar tic le shall pre va il. 

Ar tic le 5

1. Im mu ni ties and fa ci li ties are ac cor ded to the
per sons re fer red to in pa ra graph 1 of Ar tic le 1 of this
Ag re e ment so le ly in or der to en su re for them the
fre e dom of spe ech and the in de pen den ce ne ces sa ry for
the dis char ge of the ir fun ctions, tasks or du ties, or the
exer ci se of the ir rights in re la tion to the Co urt. 

2.
a. The Co urt shall alo ne be com pe tent to wa i ve, in

who le or in part, the im mu ni ty pro vi ded for in
pa ra graph 1 of Ar tic le 2 of this Ag re e ment; it has not
only the right but the duty to wa i ve im mu ni ty in any
case whe re, in its opi nion, such im mu ni ty wo uld
im pe de the co ur se of jus ti ce and wa i ver in who le or
in part wo uld not pre ju di ce the pur po se de fi ned in
pa ra graph 1 of this Ar tic le. 

b. The im mu ni ty may be wa i ved by the Co urt, eit her ex
of fi cio or at the re qu est of any Con trac ting Par ty or
of any per son con cer ned. 

c. De ci sions wa i ving im mu ni ty or re fu sing the wa i ver
shall be ac com pa nied by a sta te ment of re a sons. 

3. If a Con trac ting Par ty cer ti fies that wa i ver of the
im mu ni ty pro vi ded for in pa ra graph 1 of Ar tic le 2 of this 
Ag re e ment is ne ces sa ry for the pur po se of pro ce e dings
in res pect of an of fen ce aga inst na tio nal se cu ri ty, the

Co urt shall wa i ve im mu ni ty to the ex tent spe ci fied in
the cer ti fi ca te. 

4. In the event of the dis co ve ry of a fact which might,
by its na tu re, have a de ci si ve in flu en ce and which at
the time of the de ci sion re fu sing wa i ver of im mu ni ty
was un known to the aut hor of the re qu est, the lat ter
may make a new re qu est to the Co urt.

Ar tic le 6

Not hing in this Ag re e ment shall be con stru ed as
li mi ting or de ro ga ting from any of the ob li ga tions
as su med by the Con trac ting Par ties un der the
Con ven tion or its pro to cols.

Ar tic le 7

1. This Ag re e ment shall be open for sig na tu re by the
mem ber Sta tes of the Co un cil of Eu ro pe, which may
ex press the ir con sent to be bo und by: 
a. sig na tu re wit ho ut re ser va tion as to ra ti fi ca tion,

ac cep tan ce or ap pro val; or 
b. sig na tu re, sub ject to ra ti fi ca tion, ac cep tan ce or

ap pro val, fol lo wed by ra ti fi ca tion, ac cep tan ce or
ap pro val. 

2. In stru ments of ra ti fi ca tion, ac cep tan ce or
ap pro val shall be de po si ted with the Sec re ta ry Ge ne ral
of the Co un cil of Eu ro pe. 

Ar tic le 8

1. This Ag re e ment shall en ter into for ce on the first day
of the month fol lo wing the ex pi ra tion of a pe riod of one
month af ter the date on which ten mem ber Sta tes of the
Co un cil of Eu ro pe have ex pres sed the ir con sent to be
bo und by the Ag re e ment in ac cor dan ce with the
pro vi sions of Ar tic le 7 or on the date of en try into for ce of
Pro to col No. 11 to the Con ven tion, whi che ver is the la ter. 

2. In res pect of any mem ber Sta te which
sub se qu en tly ex pres ses its con sent to be bo und by it,
this Ag re e ment shall en ter into for ce on the first day of
the month fol lo wing the ex pi ra tion of a pe riod of one
month af ter the date of such sig na tu re or of the de po sit
of the in stru ment of ra ti fi ca tion, ac cep tan ce or
ap pro val. 

Ar tic le 9

1. Any Con trac ting Sta te may, when de po si ting its
in stru ment of ra ti fi ca tion, ac cep tan ce or ap pro val or at
any la ter date, by dec la ra tion ad dres sed to the
Sec re ta ry Ge ne ral of the Co un cil of Eu ro pe, ex tend this
Ag re e ment to any ter ri to ry or ter ri to ries spe ci fied in the
dec la ra tion and for who se in ter na tio nal re la tions it is
res pon sib le or on who se be half it is aut ho ri sed to give
un der ta kings. 

2. This Ag re e ment shall en ter into for ce for any
ter ri to ry or ter ri to ries spe ci fied in a dec la ra tion made
pur su ant to pa ra graph 1 on the first day of the month
fol lo wing the ex pi ra tion of one month af ter the date of
re ce ipt of the dec la ra tion by the Sec re ta ry Ge ne ral. 
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3. Any dec la ra tion made pur su ant to pa ra graph 1
may, in res pect of any ter ri to ry men tio ned in such
dec la ra tion, be wit hdrawn ac cor ding to the pro ce du re
laid down for de nun cia tion in Ar tic le 10 of this
Ag re e ment.

Ar tic le 10

1. This Ag re e ment shall re ma in in for ce in de fi ni te ly.

2. Any Con trac ting Par ty may, in so far as it is
con cer ned, de no un ce this Ag re e ment by me ans of a
no ti fi ca tion ad dres sed to the Sec re ta ry Ge ne ral of the
Co un cil of Eu ro pe. 

3. Such de nun cia tion shall take ef fect six months
af ter the date of re ce ipt by the Sec re ta ry Ge ne ral of
such no ti fi ca tion. Such de nun cia tion shall not have
the ef fect of re le a sing the Con trac ting Par ties
con cer ned from any ob li ga tion which may have ari sen
un der this Ag re e ment in re la tion to any per son re fer red 
to in pa ra graph 1 of Ar tic le 1. 

Ar tic le 11

The Sec re ta ry Ge ne ral of the Co un cil of Eu ro pe shall
no ti fy the mem ber Sta tes of the Co un cil of: 
a. any sig na tu re; 
b. the de po sit of any in stru ment of ra ti fi ca tion,

ac cep tan ce or ap pro val; 
c. any date of en try into for ce of this Ag re e ment in

ac cor dan ce with Ar tic les 8 and 9 the re of; 
d. any ot her act, no ti fi ca tion or com mu ni ca tion

re la ting to this Ag re e ment. 

In wit ness whe re of the un der sig ned, be ing duly
aut ho ri sed the re to, have sig ned this Ag re e ment.

Done at Stras bo urg, this 5th day of March 1996, in
En glish and French, both texts be ing equ al ly
aut hen tic, in a sing le copy which shall be de po si ted in
the ar chi ves of the Co un cil of Eu ro pe. The Sec re ta ry
Ge ne ral of the Co un cil of Eu ro pe shall trans mit
cer ti fied co pies to each mem ber Sta te of the Co un cil of
Eu ro pe.
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