
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΝΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
υπ 'Αρ. 905 της 5ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1971 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ό περί της Συνθήκης δια τήν Άπαγόρευσιν Τοποθετήσεως Πυρηνικών 

"Οπλων και Έτερων "Οπλων Μαζικής Καταστροφής έπί του Βυθού τής θα
λάσσης και των 'Ωκεανών ώς και έπί τοΰ Υπεδάφους τούτων (Κυρωτικός) 
Νόμος τοΟ 1971 εκδίδεται δ'.ά δημοσιεύσεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα τής 
Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τώ "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

"Αριθμός 63 του 1971 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΗΝ ΣΥΝΘΗΚΗΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΙΝ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΣ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΤΕΡΩΝ 
ΟΠΛΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΒΥΘΟΥ ΤΗΣ 
ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΩΚΕΑΝΩΝ ΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΥΠΕ-

Δ ΑΦΟΥ Σ ΤΟΥΤΩΝ. 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί τής Συνθήκης δια Συνοπτικός 
τήν Άπαγόρευσιν Τοποθετήσεως Πυρηνικών "Οπλων και Έτερων τίτλος. 
"Οπλων Μαζικής Καταστροφής έπί του Βυθού τής θαλάσσης και 
τών 'Ωκεανών ώς και έπί του Υπεδάφους τούτων (Κυρωτικός) Νόμος 
του 1971. 

2 . 'Εν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν έκ του κειμένου προκύπτη Ερμηνεία. 
διάφορος £ννοια— 

«Συνθήκη» σημαίνει τήν Συνθήκην δια τήν Άπαγόρευσιν Τοπο
θετήσεως Πυρηνικών "Οπλων καί "Ετέρων "Οπλων Μαζικής Κατα
στροφής έπί του βυθού της θαλάσσης καί τών Ώκεοτνών ώς καί 
έπί του Υπεδάφους τούτων, τήν γενομένην τήν 7ην Δεκεμβρίου 
197Ρ, δι' Αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως τών Ηνωμένων 
'Εθνών καί τεθεΐσαν δι* ύπογραφήν έν Ούασιγκτώνι, Λονδίνω καί 
Μόσχα τήν Ιΐην Φεβρουαρίου 1971. 

3 . "Η Συνθήκη, τής οποίας το κείμενον εκτίθεται είς τόν Πίνακα Κύρωσις 
IQprl τήν οποίαν ή Δημοκρατία υπέγραψε βάσει αποφάσεως του Ύπουρ- Συνθήκης. 
γικοΟ Συμβουλίου Οπ* άρ. 10.246 καί ήμερομηνίαν 28ην 'Ιανουαρίου Π1ναξ 

1971, δια τοΟ παρόντος Μάμου κυροΟται. 

(681) 
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Π1ΝΑΞ 
("Αρθρον 3) 

ΣΥΝΘΗΚΗ Δ Ι Α ΤΗΝ Α Π Α Γ Ο Ρ Ε Υ Σ Ι Ν ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΣ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ 
ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΈΤΕΡΩΝ ΟΠΛΩΝ Μ Α Ζ Ι Κ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΒΥΘΟΥ ΤΗΣ Θ Α Λ Α Σ Σ Η Σ Κ Α Ι ΤΩΝ ΩΚΕΑΝΩΝ Ω Σ Κ Α Ι ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΤΟΥΤΩΝ. 

Τά Κράτη—Μέρη της παρούσης Συνθήκης, 
ΆναγνωρΙζοντα το κοινόν συμφέρον τής άνθρωπότητος είς την πρόοδον 

της έξερευνήσεως και χρήσεως τοΟ βυθού της θαλάσσης καΐ των ωκεανών δι* 
είρηνικούς σκοπούς, 

Φρονούντα δτι ή αποτροπή του πυρηνικού εξοπλιστικού ανταγωνισμού έπί 
του βυθού της θαλάσσης καΐ των ωκεανών θέλει συμβάλει είς τήν διατήρησιν 
της διεθνούς εΙρήνης, είς τήν μείωσιν της διεθνούς εντάσεως κα ι είς τήν σύσ
φιγξιν των μεταξύ των Κρατών φιλικών σχέσεων, 

Πεποιθότα οτι ή παρούσα Συνθήκη συνιστά εν βήμα περαιτέρω προς τήν 
κατεύθυνσιν του αποκλεισμού του βυθού της θαλάσσης καΐ τών ωκεανών ώς 
καΐ του υπεδάφους τούτων έκ του εξοπλιστικού ανταγωνισμού, 

Πεποιθότα δτι ή παρούσα Συνθήκη συνιστά £ν βήμα περαιτέρω προς τήν 
κατεύθυνσιν συνάψεως Συνθήκης ι ΐερί γενικού καΐ πλήρους αφοπλισμού υπό 
αύστηρόν καΐ τελεσφόρον διεθνή έλεγχον, καΐ αποφασισμένα δπως συνεχίσωσι 
τάς έπί τούτω διαπραγματεύσεις, 

Πεποιθότα δτι ή παρούσα Συνθήκη θέλει προαγάγει τους σκοπούς και τάς 
αρχάς του Καταστατικού Χάρτου τών 'Ηνωμένων Εθνών, κατά τρόπον συνά
δοντα προς τάς αρχάς του διεθνούς δικαίου καΐ άνευ καταπατήσεως τών έλευ % 
θεριών τών ανοικτών θαλασσών, 

Συνεφώνησαν ώς ακολούθως : 
"Αρθρον Ι 

1. Τά Κράτη Μέρη της παρούσης Συνθήκης αναλαμβάνουν τήν ύποχρέωσιν 
δπως μή έγκαθιστώσιν ουδέ τοποθετώσιν έπί τοΟ βυθού της θαλάσσης και τών 
ωκεανών, ώς καΐ έπί του υπεδάφους τούτων, πέραν τοΟ εξωτερικού ορίου ζώνης 
βυθού θαλάσσης, ώς αυτή καθορίζεται έν άρθρω 11, οΙαδήποτε πυρηνικά δπλα 
ή οιουσδήποτε έτερους τύπους δπλων μαζικής καταστροφής, ώς καΐ κατα
σκευάσματα, εγκαταστάσεις εκτοξεύσεως ή οίασδήποτε ετέρας εγκαταστάσεις, 
είδικώς έσχεδιασμένας διά τήν έναποθήκευσιν, δοκιμήν ή χρήσιν τοιούτων 
δπλων. 

2. ΑΙ έν παραγράφω 1 τοΟ παρόντος άρθρου προβλεπόμεναι υποχρεώσεις 
θά τυγχάνωσιν ωσαύτως εφαρμογής καΐ έπί της ζώνης βυθού θαλάσσης, της 
μνημονευομένης έν τη αύτη παραγράφω, πλην του δτι εντός της τοιαύτης ζώνης, 
αύται δέν θά εφαρμόζονται ούτε έπί τοΟ παρακτίου Κράτους ούτε έπί του 
κάτωθεν τών χωρικών αύτου υδάτων βυθού. 

3. Τά Κράτη—Μέρη της παρούσης Συνθήκης αναλαμβάνουν τήν ύποχρέωσιν 
δπως μή συνδράμωσιν, ένθαρρύνωσιν ή ώθώσιν οίονδήποτε Κράτος είς· τήν 
άσκησιν δραστηριοτήτων μνημονευομένων έν παραγράφω 1 του παρόντος 
άρθρου καΐ Οπως μή μετέχωσι καθ* οίονδήποτε έτερον τρόπον είς τοιαύτας 
ενεργείας. 

"Αρθρον I I 
Διά τους σκοπούς της παρούσης Συνθήκης τό έξωτερικόν δριον της ζώνης 

βυθοΟ θαλάσσης, της αναφερομένης έν άρθρω Ι, συμπίπτει μετά του εντός 
άκτΐνος δώδεκα μιλίων εξωτερικού ορίου της ζώνης της αναφερομένης έν 
Μέρει I I της Συμβάσεως περί τών Χωρικών Υδάτων και τής συνορευούσης 
Ζώνης, της υπογραφείσης έν Γενεύη τη 29ή 'Απριλίου 1956, μετράται δέ συμ
φώνως προς τάς προνοίας τοΟ Μέρους Ι, άρθρον I I τής έν λόγω Συμβάσεως 
καΐ συμφώνως προς τάς αρχάς του διεθνούς δικαίου. 
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* "Αρθρον I I I 
1. Έπί τώ τέλει προαγωγής των σκοπών της παρούσης Συνθήκης καΐ ϊνα 

διασφαλισθή συμμόρφωσις προς τάς προνοίας ταύτης, £καστον Κράτος—Μέρος 
τής Συνθήκης κέκτηται το δικαίωμα δπως δια παρατηρήσεως έλέγχη τάς 
δραστηριότητας έτερων Κρατών—Μερών της Συνθήκης έπί τοΟ βυθού της 
θαλάσσης και των ωκεανών και έπί του υπεδάφους τούτων, πέραν της ζώνης, 
της μνημονευομένης έν άρθρω Ι, νοουμένου δτι ή τοιαύτη παρατήρησις δέν 
επάγεται άνάμιξιν εις τάς τοιαύτας δραστηριότητας. 

2. Έάν μετά τοιαύτην παρατήρησιν ήθελον παραμείνει εύλογοι άμφιβολίαι, 
καθ' δσον άφορα εις τήν έκπλήρωσιν τών άναληφθεισών δυνάμει της Συνθήκης 
υποχρεώσεων, τό Κράτος—Μέρος, δπερ έχει τοιαύτας αμφιβολίας, ώς και τό 
Κράτος—Μέρος, δπερ είναι ύπεύθυνον διά τάς δραστηριότητας, έξ ών ανέκυψαν 
αί τοιαΰται άμφιβολίαι, θέλουν συσκεφθή έπί τω τέλει άρσεως τών τοιούτων 
αμφιβολιών. Έάν αί άμφιβολίαι παραμένουν τό Κράτος—Μέρος δπερ £χει τάς 
τοιαύτας αμφιβολίας θέλει ειδοποιήσει τά άλλα Κράτη—Μέρη και τά ενδια
φερόμενα Μέρη θέλουν συνεργασθή διά τον καθορισμόν τοιούτων περαιτέρω 
διαδικασιών έξελέγξεως τών δραστηριοτήτων, ώς ήθελον εκάστοτε έπί τούτω 
συμφωνηθή, περιλαμβανομένης καί της ενδεδειγμένης επιθεωρήσεως, αντικει
μένων, κατασκευών ή εγκαταστάσεων, τοΰ είδους, ώς δύναταί τις ευλόγως νά 
αναμένη, του περιγραφομένου έν άρθρω Ι. Της τοιαύτης συσκέψεως και συνερ
γασίας δικαιούνται νά μετέχωσι τά Μέρη, ατινά ευρίσκονται έν τη περιοχή 
διεξαγωγής τών δραστηριοτήτων, περιλαμβανομένου καί παντός παρακτίου 
Κράτους, ώς καί παν έτερον Μέρος αίτούμενον συμμετοχήν αύτοΰ εις τήν 
τοιαύτην σύσκεψιν. Μετά τήν συμπλήρωσιν τών περαιτέρω διαδικασιών έξε
λέγξεως τών δραστηριοτήτων, τό Μέρος δπερ ήρξατο τάς τοιαύτας διαδικασίας 
θέλει υποβάλει είς τά λοιπά Μέρη έπί τούτω έκθεσιν. 

3. Έν αΐς περιπτώσεσι δέν είναι δυνατή ή διακρίβωσις της ταυτότητος 
του Κράτους, δπερ είναι ύπεύθυνον διά τάς δραστηριότητας, έξ ών ανέκυψαν 
αί τοιαΰται εύλογοι άμφιβολίαι, διά τής παρατηρήσεως του αντικειμένου, της 
κατασκευής ή τής έγκαταοτάσεως, τό Κράτος—Μέρος, δπερ έχει τάς τοιαύτας 
αμφιβολίας, θέλει γνωστοποιήσει ταύτας καί προβή είς τάς ενδεδειγμένος έρευ
νας μεταξύ τών Κρατών—Μερών της περιοχής τών δραστηριοτήτων καί παντός 
έτερου Κράτους—Μέρους. Έφ* δσον ήθελε διακριβωθή έκ τών γενομένων 
ερευνών δτι εν συγκεκριμένον Κράτος—Μέρος είναι ύπεύθυνον διά τάς δραστη
ριότητας, τό έν λόγω Κράτος—Μέρος θέλει συσκεφθή καί συνεργασθή μεθ 
έτερων Μερών, ώς τρονοεΐται έν παραγράφω 2 του παρόντος άρθρου. Έν 
αΐς περιπτώσεσι δέν καθίσταται δυνατή, μέσω τών τοιούτων ερευνών, ή δια
κρίβωσις τής ταυτότητος του υπευθύνου διά τάς δραστηριότητας Κράτους, τό 
διεξάγον τάς έρευνας Κράτος δύναται νά άναλάβη ετέρας διαδικασίας έξε
λέγξεως, περιλαμβανομένης καί τής επιθεωρήσεως, καλούν προς τούτο καί 
τήν συμμετοχήν τών έν τη περιοχή τών δραστηριοτήτων Μερών, περιλαμβανο
μένου καί παντός παρακτίου Κράτους, ώς καί παντός έτερου Μέρους επι
θυμούντος νά συνεργασθή έπί τούτω. 

4. Έφ* δσον ή γενομένη συμφώνως ταΐς παραγράφοις 2 καί 3 του παρόντος 
άρθρου σύσκεψις καί συνεργασία ουδέν αποτέλεσμα επιφέρει καί παραμένουσι 
σοβαραί άμφιβολίαι καθ' δσον άφορα τήν έκπλήρωσιν τών άναληφθεισών 
δυνάμει της παρούσης Συνθήκης υποχρεώσεων, έ'ν Κράτος—Μέρος δύναταΜ 
συμφώνως ταΐς διατάξεσι του Καταστατικού Χάρτου τών Ηνωμένων Εθνών, 
νά άναφέρη τό ζήτημα είς τό Συμβούλιον 'Ασφαλείας, δπερ δύναται νά άνα
λάβη δρασιν συμφώνως τω Καταστατικω Χάρτη. 

5. Ή έξέλεγξις δραστηριοτήτων συμφώνως τω παρόντι άρθρω δύναται νά 
άναληφθη υπό παντός Κράτους—Μέρους ποιούμενου χρήσιν τών* Ιδίων αύτοΰ 
μέσων, είτε τη πλήρει ή μερική βοηθεία παντός έτερου Κράτους—Μέρους, είτε 
μέσω τών ενδεδειγμένων διεθνών διαδικασιών, εντός τών πλαισίων του Όργά-
νισμοΟ τών Ηνωμένων Εθνών και συμφώνως τω Καταστατικω αύτου Χάρτη. 



684 

6. ΑΙ αναλαμβανόμενα·, συμφώνως τη παρούση Συνθήκη δραστηριότητες 
έξελέγξεως δέον δπως μή επάγονται άνάμιξιν είς τάς δραστηριότητας έτερων 
Κρατών—Μερών, προς τούτοις δέ, δέον όπως διεξάγωνται μετά του δέοντος 
σεβασμού προς τα δικαιώματα, τά ανεγνωρισμένα δυνάμει του" διεθνούς δικαίου, 
περιλαμβανομένων και τών ελευθεριών των ανοικτών θαλασσών καΐ τών δικαιω
μάτων τών παρακτίων Κρατών, καθ* δσον άφορα είς τήν έξερεύνησιν και τήν 
έκμετάλλευσιν τών ηπειρωτικών αυτών υφαλοκρηπίδων. 

"Αρθρον IV 
Ουδέν τών έν τη παροόση Συνθήκη διαλαμβανομένων θέλει έρμηνευθη ως 

ένισχΰον ή έπηρεάζον δυσμενώς τήν θέσιν οιουδήποτε Κράτους—Μέρους, άνα
φορικώς προς ύφ'ισταμένας διεθνείς συμβάσεις, περιλαμβανομένης και της Συμ
βάσεως περί τών Χωρικών 'Υδάτων και της Συνορευούσης Ζώνης, ή αναφο
ρικούς προς τήν άναγνώρισιν ή τήν μή αναγνώρισα/ δικαιωμάτων ή απαιτήσεων 
διεκδικουμένων παρ* οίουδήποτε ετέρου Κράτους, σχετικώς προς τά πέραν τών 
ακτών αύτου ΰδατα, περιλαμβανομένων, έν άλλοις, τών χωρικών υδάτων και 
τών συνορευουσών ζωνών, ή σχετικώς προς τόν βυθόν της θαλάσσης και τών 
ωκεανών, περιλαμβανομένων και τών ηπειρωτικών υφαλοκρηπίδων. 

"Αρθρον V 
Τά Μέρη τής παρούσης Συνθήκης αναλαμβάνουν τήν ύποχρέωσιν δπως 

συνεχίσωσι διαπραγματεύσεις έν πνεύματι καλής πίστεως, συναφώς προς τήν 
λήψιν περαιτέρω μέτρων είς τόν τομέα του αφοπλισμού, διά τήν άποτροπήν 
του εξοπλιστικού ανταγωνισμού είς τόν βυθόν της θαλάσσης και τών ωκεανών, 
ως και έπί τοΰ υπεδάφους τούτων. 

"Αρθρον VI 
Πάν Κράτος—Μέρος δύναται νά προτείνη τροποποιήσεις είς τήν παροΰσαν 

Συνθήκην. Αϊ τροποποιήσεις θέλουν τεθή έν ίσχύϊ δι" Μκαστον Κράτος—Μέρος 
άποδεχόμενον ταύτας, άμα τη αποδοχή τούτων ύπό της πλειοψηφίας τών Κρατών 
—Μερών της Συνθήκης, μετέπειτα δέ, δι* εκαστον εναπομένον Κράτος—Μέρος, 
κατά τήν ήμερομηνίαν της ύπό του Μέρους τούτου αποδοχής τών τοιούτων 
τροποποιήσεων. 

"Αρθρον VII 
Μετά πάροδον πέντε ετών άπό τής ενάρξεως της ισχύος τής παρούσης 

Συνθήκης θέλει συγκληθή, έν Γενεύη Ελβετίας, διάσκεψις τών Μερών τής 
παρούσης Συνθήκης, έπί τώ τέλει έπισκοπήσεως τής εφαρμογής τής παρούσης 
Συνθήκης, ίνα οϋτω διασφσλισθή ή ύλοποίησις τών έν τω προοιμίω εκτιθε
μένων σκοπών και τών προνοιών τής Συνθήκης. Ή τοιαύτη έπισκόπησις δέον 
δπως λάβη υπ' δψιν πασαν σχετικήν τεχνολογικήν έξέλιξιν. Ή διάσκεψις 
αΰτη θέλει αποφασίσει, συμφώνως προς τάς απόψεις της πλειοψηφίας τών παρι
σταμένων είς ταύτη ν Μερών, έάν καΐ πότε θέλει συγκληθή περαιτέρω τοιαύτη 
διάσκεψις. 

"Αρθρον VIII 
"Εν τη ενασκήσει της εθνικής αύτου κυριαρχίας, εκαστον Κράτος—Μέρος 

της παρούσης Συνθήκης κέκτηται τό δικαίωμα ©πως καταγγείλη τήν παροΰσαν 
Συνθήκην, έφ* δσον ή θελε ν αποφασίσει δτι έκτακτα συμβάντα' άφορώντα είς 
τό άντικείμενον τής παρούσης Συνθήκης, έθεσαν έν κινδύνω τά υπέρτατα συμ
φέροντα της χώρας του. Ή περί καταγγελίας άπόφασίς του θέλει κοινοποιηθη 
προς άπαντα τά λοιπά Κράτη—Μέρη τής παρούσης Συνθήκης καΐ προς τό 
Συμβούλιον "Ασφαλείας τών Ηνωμένων 'Εθνών τρεις μήνας πρίν ή χωρήση 
ή τοιαύτη καταγγελία. Ή τοιαύτη κοινοποίησις δέον Οπως περιλαμβάνη κο£ 
έχθεσιν έπί τών έκτακτων συμβάντων, ατινα τό καταγγέλλον Κράτος θεωρεί 
ώς ιθέσαντα >έν κινδύνω τά υπέρτατα αύτοΟ συμφέροντα. 
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"Αρθρον IX 
ΑΙ πρόνοιαι της παρούσης Συνθήκης ουδόλως θέλουν επηρεάσει τάς υπο

χρεώσεις, τάς ανειλημμένος ύπό Κρατών—Μερών της Συνθήκης δυνάμει διεθνών 
έγγραφων, καθιερούντων ζώνας ελευθέρας πυρηνικών δπλων. 

"Αρθρον Χ 
1. Ή παρούσα Συνθήκη θέλει παραμείνει ανοικτή προς ύπογραφήν ύφ* 

απάντων των Κρατών. Κράτος, δπερ δέν ήθελεν υπογράψει ταύτην προ της 
ενάρξεως της Ισχύος αυτής συμφώνως τη παραγράφω 3 του παρόντος άρθρου, 
δύναται νά προσχωρήσν) εις ταύτην καθ' οιονδήποτε μετέπειτα χρόνον. 

2. Ή παρούσα Συνθήκη υπόκειται εις τήν έπικύρωσιν των ύπογραψάντων 
Κρατών. Τά όργανα επικυρώσεως και προσχωρήσεως θέλουν κατατίθεσθαι 
παρά ταϊς Κυβερνήσεσι ιής Ενώσεως Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρα
τιών, τού Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρεττανίας και Βορείου Ιρλαν
δίας και τών Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, αΐτινες ορίζονται ώδε ώς 
θεματοφύλακες της παρούσης Συνθήκης. 

3. Ή παρούσα Συνθήκη θέλει τεθή έν ίσχύϊ μετά τήν κατάθεσιν τών 
οργάνων επικυρώσεως είκοσι δύο Κυβερνήσεων, περιλαμβανομένων και τών 
Κυβερνήσεων, τών οριζομένων ώδε ώς θεματοφυλάκων της παρούσης Συνθήκης. 

4. Καθ* δσον άφορα οίς εν £καστον Κράτος, ούτινος τό όργανον επικυ
ρώσεως ή προσχωρήσεως ήθελε κατατεθή μετά τήν έναρξιν της ισχύος της 
παρούσης Συνθήκης, αύτη θέλει τεθή έν ίσχύϊ άμα τη καταθέσει του οικείου 
οργάνου επικυρώσεως ή προσχωρήσεως. 

5. ΑΙ Κυβερνήσεις τών θεματοφυλάκων Κρατών οφείλουν δπως πληροφο
ρήσωσι τό ταχύτερον τάς Κυβερνήσεις απάντων τών ύπογραψάντων καί προσχω
ρησάντωγ Κρατών περίτης ημερομηνίας έκαστης υπογραφής, της ημερομηνίας 
της καταθέσεως έκαστου οργάνου επικυρώσεως ή προσχωρήσεως, της ημερο
μηνίας ενάρξεως της ισχύος της παρούσης Συνθήκης καί περί της λήψεως έτε
ρων κοινοποιήσεων. 

6. Ή παρούσα Συνθήκη θέλει καταχωρηθή ύπό τών Κυβερνήσεων τών 
θεματοφυλάκων Κρατών, συμφώνως ταϊς διατάξεσι του άρθρου 102 του Κατα
στατικού Χάρτου τών 'Ηνωμένων Εθνών. 

"Αρθρον XI 
Ή παρούσα Συνθήκη, ής τά είς τήν Κινεζικήν, Άγγλικήν, Γαλλικήν, Ρωσ

σικήν καί Ίσπανικήν γλώσσαν κείμενα είναι έξ ίσου αυθεντικά, θέλει κατατεθή 
παρά τοις άρχείοις τών Κυβερνήσεων τών θεματοφυλάκων Κρατών. Δεόντως 
κεκυρωμένα αντίγραφα της παρούσης Συνθήκης θέλουν διαβιβασθη ύπό τών 
άνω Κυβερνήσεων προς τάς Κυβερνήσεις τών υπογραφόντων καί προσχωρούν-
των είς ταύτην Κρατών. 

Είς πίστιν τών ανωτέρα?, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι, δεόντως προς τούτο 
εξουσιοδοτημένοι, υπέγραψαν τήν παροΟσαν Συνθήκην. 

Έγένετο έν Οΰασιγκτώνι, Λόνδίνω καί Μόσχα σήμερον τη Π η ήμερα του 
μηνός Φεβρουαρίου έν ετει 1971. 


