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Ό -περί της Συμβάσεως περί 'Αδικημάτων και Έτερων Πράξεων Τελου
μένων επί 'Αεροσκαφών (Κυρωτικός) Νόμος του 1972 εκδίδεται δια δημοσι
εύσεως ε'ις την έπίσημόν εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκροπίας συμφώνως τω 
"Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 31 του 1972 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΙΝ ΠΕΡΙ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΕΤΕΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 
Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί τής Συμβάσεως περί Συνοπτικός 
'Αδικημάτων και Έτερων Πράξεων Τελουμένων επί 'Αεροσκαφών τίτλος. 
(Κυρωτικός) Νόμος του 1972. 

2. Έ ν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν έκ του κειμένου προκύπτη 'Ερμηνεία, 
διάφορος έννοια— 

«Σύμβασις» σημαίνει τήν Σύμβασιν περί 'Αδικημάτων και Έτε
ρων Πράξεων Τελουμένων έπί 'Αεροσκαφών, τής οποίας τό κείμε
νον έν τω άγγλικώ πρωτοτυπώ εκτίθεται είς τό Πρώτον Μέρος 
του Πίνακος και έν μεταφράσει εις τήν έλληνικήν είς τό Δεύτερον πίναξ. 
Μέρος του* Πίνακος : 

Νοείται δτι έν περιπτώσει αντιθέσεως μεταξύ τών δύο κειμένων 
υπερισχύει τό είς τό Πρώτον Μέρος του Πίνακος έκτιθέμενον κεί
μενον. 
3 . Ή Σύμβασις, είς ην ή Κυπριακή Δημοκροαία θέλει προσχω Κύρωσις 

ρήσει δυνάμει τής ύπ' αρ. 9841 και ήμερομηνίοτν 9ην 'Ιουλίου 1970, Συμβάσεως. 
'Αποφάσεως τοΟ Υπουργικού Συμβουλίου, διά τοΟ παρόντος Νόμου 
κυροΟται. 

ΠΙΝΑΞ 
("Αρθρον 2) 

ΠΡΩΤΟΝ ΜΕΡΟΣ 
CONVENTION 

ON OFFENCES AND CERTAIN OTHER ACTS COMMITTED 
ON BOARD AIRCRAFT 

THE STATES Parties to this Convention HAVE AGREED as 
follows : 

CHAPTER I.—SCOPE OF THE CONVENTION 
Article 1 

1. This Convention shall apply in respect of: 
(a) offences against penal law ; 
(b) acts which, whether or not they are offences, may or do 

jeopardize the safety of the aircraft or of persons or pro
perty therein or which jeopardize good order and discipline 
on board. 
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2. Except as provided in Chapter III, this Convention shall apply 
in respect of offences committed or acts done by a person on board 
any aircraft registered in a Contracting State, while that aircraft is 
in flight or on the surface of the high seas or of any other area 
outside the territory of any State. 

3. For the purposes of this Convention, an aircraft is considered 
to be in flight from the moment when power is applied for the purpose 
of takeoff until the moment when the landing run ends. 

4. This Convention shall not apply to aircraft used in military, 
customs or police services. 

Article 2 
Without prejudice to the provisions of Article 4 and except when 

•the safety of the aircraft or of persons or property on board so 
requires, no provision of this Convention shall be interpreted as 
authorizing or requiring any action in respect of offences against penal 
laws of a political nature or those based on racial or religious 
discrimination. 

CHAPTER II.—JURISDICTION 
Article 3 

1.. The State of registration of the aircraft is competent to exercise 
jurisdiction over offences and acts committed on board. 

2. Each Contracting State shall take such measures as may be 
necessary to establish its jurisdiction as the State of registration over 
offences committed on board aircraft registered in such State. 

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

Article 4 
A Contracting State which is not the State of registration may not 

interfere with an aircraft in flight in order to exercise its criminal 
jurisdiction over an offence committed on board except in the fol
lowing cases: 
: (a) the offence has effect on the territory of such State; 

(b) the offence has been committed by or against a national or 
permanent resident of such State ; 

(c) the offence is against the security of such State; 
(d) the offence consists of a breach of any rules or regulations 

relating to the flight or manoeuvre of aircraft in force in 
such State; 

■(e) the exercise of jurisdiction is necessary to ensure the ob
servance of any obligation of such State under a multilateral 
international agreement. 

CHAPTER III.—POWERS OF THE AIRCRAFT COMMANDER 
Article 5 

1. The provisions of this Chapter shall not apply to offences and 
acts committed or about to be committed by a person on board an 
aircraft in flight in the airspace of the State of registration or over 
the high seas or any other area outside the territory of any State 
unless the last point of takeoff or the next point of intended landing 
is situated in a State other than that of registration, or the aircraft 
subsequently flies in the airspace of a State other than that of registra
tion with such person still on board. 
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2. Not withstanding the provisions of Article 1, paragraph 3, an 
aircraft shall for the purposes of this Chapter, be considered to be 
in flight at any time from the moment when all its external doors are 
closed following embarkation until the moment when any such door 
is opened for disembarkation. In the case of a forced landing, the 
provisions of this Chapter shall continue to apply with respect to 
offences and acts committed on board until competent authorities of 

* a State take over the responsibility for the aircraft and for the persons 
and property on board. 

Article 6 
1. The aircraft commander may, when he has reasonable grounds 

to believe that a person has committed, or is about to commit, on 
board the aircraft, <an offence or act contemplated in Article 1, 
paragraph 1, impose upon such person reasonable measures including 
restraint which are necessary : 

* (a) to protect the safety of the aircraft, or of persons or property 
therein ; or 

(b) to maintain good order and discipline on board ; or 
^ (c) to enable him to deliver such person to competent authorities 

or to disembark him in accordance with the provisions of 
this Chapter. 

2. The aircraft commander may require or authorize the assistance 
of other crew members and may request or authorize, but not require, 
the assistance of passengers to restrain any person whom he is entitled 
to restrain. Any crew member or passenger may also take reasonable 
preventive measures without such authorization when he has reason
able grounds to believe that such action is immediately necessary to 
protect the safety of the aircraft, or of persons or property therein. 

Article 7 
1. Measures of restraint imposed upon a person in accordance with 

Article 6 shall not be continued beyond any point at which the aircraft 
lands unless : 

(a) such point is in the territory of a nonContracting State and 
» its authorities refuse to permit disembarkation of that person 

or those measures have been imposed in accordance with 
Article 6, paragraph 1 (c) in order to enable his delivery to 
competent authorities ; 

* (b) the aircraft makes a forced landing and the aircraft com
mander is unable to deliver that person to competent autho
rities ; or 

(c) that person agrees to onward carriage under restraint. 
2. The aircraft commander shall as soon as practicable, and if 

possible before landing in the territory of a State with a person on 
board who has been placed under restraint in accordance with the 
provisions of Article 6, notify the authorities of such State of the 
fact that a person on board is under restraint and of the reasons for 
such restraint. 

Article 8 
1. The aircraft commander may, in so far as it is necessary for 

the purpose of subparagraph (a) or (b) of paragraph 1 of Article 6, 
* disembark in the territory of any State in which the aircraft lands any 

person who he has reasonable grounds to believe has committed, or 
is about to commit, on board the aircraft an act contemplated in 
Article 1, paragraph 1 (b). 
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2. The aircraft commander shall report to the authorities of the 
State in which he disembarks any person pursuant to this Article, 
the fact of, and the reasons for, such disembarkation. 

Article 9 
1. The aircraft commander may deliver to the competent authorities 

of any Contracting State in the territory of which the aircraft lands 
any person who he has reasonable grounds to believe has committed 
on board the aircraft an act which, in his opinion, is a serious offence 
according to the penal law of the State of registration of the aircraft. 

2. The aircraft commander shall as soon as practicable and if 
possible before landing in the territory of a Contracting State with a 
person on board whom the aircraft commander intends to deliver in 
accordance with the preceding paragraph notify the authorities of such 
State of his intention to deliver such person and the reasons therefor. 

3. The aircraft commander shall furnish the authorities to whom 
any suspected offender is delivered in accordance with the provisions 
of this Article with evidence and information which, under the law 
of the State of registration of the aircraft, are lawfully in his possession. 

Article .10 
For actions taken in accordance with this Convention, neither the 

aircraft commander, any other member of the crew, any passenger, 
the owner or operator of the aircraft, nor the person on whose behalf 
the flight was performed shall be held responsible in any proceeding 
on account of the treatment undergone by the person against whom 
the actions were taken. 

CHAPTER IV.—UNLAWFUL SEIZURE OF AIRCRAFT 
Article 11 

1. When a person on board has unlawfully committed by force 
or threat thereof an act of interference, seizure, or other wrongful 
exercise of control of an aircraft in flight or when such an act is 
about to be committed, Contracting States shall take all appropriate 
measures to restore control of the aircraft to its lawful commander » 
or to preserve his control of the aircraft. 

2. In the oases contempliated in the preceding paragraph, the* 
Contracting State in which the aircraft lands shall permit its passengers 
and crew to continue their journey as soon as practicable, and shall · 
return the aircraft and its cargo to the persons lawfully entitled to 
possession. 

CHAPTER V.—POWERS AND DUTIES OF STATES 
Article 12 

Any Contracting State shall allow the commander of an aircraft 
registered in another Contracting State to disembark any person 
pursuant to Article 8* paragraph 1. 

Article 13 
1. Any Contracting State shall take delivery of any person whom 

the aircraft commander delivers pursuant to Article 9, paragraph 1. 
2. Upon being satisfied that the circumstances so warrant, any 

Contracting State shall take custody or other measures to ensure the * 
presence of any person suspected of an act contemplated in Article 
11, paragraph 1 and of any person of whom it has taken delivery. 
The custody and other measures shall be as provided in the law of 
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that State b^t may onlybe continued for such time as is reasonably 
necessary to enable any criminal or. extradition proceedings to be 
instituted. 

3. Any person in custody pursuant to the previous paragraph shall 
be assisted in communicating immediately with the nearest appropriate 
representative of the State of which he is a national. 

4. Any Contracting State, to which a person is delivered pursuant 
to Article 9, paragraph 1, or in whose territory an aircraft lands 
following the commission of an act contemplated in Article 11, 
paragraph 1, shall immediately make a preliminary enquiry into the 
facts. 

5. When a State, pursuant to this Article, has taken a person into 
custody, it shall immediately notify the State of registration of the 
aircraft and the State of nationality of the detained person and, if it 
considers it advisable, any other interested State of the fact that such 
person is in custody and of the circumstances which warrant his deten
tion. The State which makes the preliminary enquiry contemplated 
in paragraph 4 of this Article shall promptly .report its findings to 
the said States and shall indicate whether it intends to exercise 
jurisdiction. 

Article 14 
1. When any person has been disembarked in accordance with 

Article 8, paragraph 1, or delivered in accordance with Article 9, 
paragraph 1, or has disembarked after committing an act contemplated 
in Article 11, paragraph 1, and when such person cannot or does 
not desire to continue his journey and the State of landing refuses to 
admit him, that State may, if the person in question is not a national 
or permanent resident of that State, return him to the territory of 
the State of which he is a national or permanent resident or to the 
territory of the State in which he began his journey by air. 

2. Neither disembarkation, nor delivery, nor the taking of custody 
or other measures contemplated in Article 13, paragraph 2, nor 
return of the person Concerned, shall be considered as admission to 
the territory of the Contracting State concerned for the purpose of 
its law relating to entry or admission of persons and nothing in this 
Convention shall affect the law of a Contracting State relating to 
the expulsion of persons from its territory. 

Article 15 
1. Without prejudice to Article 14, any person who has been dis

embarked in accordance with Article 8, paragraph 1, or delivered 
in accordance with Article 9, paragraph. 1, or has disembarked after 
committing an act contemplated in Article 11, paragraph 1, and 
who desires to continue his journey shall be at liberty as soon as 
practicable to proceed to any destination of his choice unless his 
presence is required by the law of the State of landing for the purpose 
of extradition or criminal proceedings. 

2. Without prejudice to its law as to entry and admission to, and 
extradition and expulsion from its territory, a Contracting State in 
whose territory a person has been disembarked in accordance with 
Article 8, paragraph 1, or delivered in accordance with Article 9, 
paragraph 1 or has disembarked and is suspected of having committed 
an act contemplated in Article 11, paragraph 1, shall accord to such 
person treatment which is no less favourable for his protection and 
security than that accorded to nationals of such Contracting State in 
like circumstances. 
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CHAPTER VI.—OTHER PROVISIONS 
Article 16 

1. Offences committed on aircraft registered in a Contracting State 
shall be treated, for the purpose of extradition, as if they had been 
committed not only in the place in which they have occurred but 
also in the territory of the State or registration of the aircraft. 

2. Without prejudice to the provisions of the preceding paragraph, 
nothing in this Convention shall be deemed to create an obligation to 
grant extradition. 

Article 17 
In taking any measures for investigation or arrest or otherwise 

exercising jurisdiction in connection with any offence committed on 
board an aircraft the Contracting States shall pay due regard to the 
safety and other interests of air navigation and shall so act as to avoid 
unnecessary delay of the aircraft, passengers, crew or cargo. * 

Article 18 
If Contracting States establish joint air transport operating organisa

tions or international operating agencies, which operate aircraft not » 
registered in any one State those States shall, according to the cir
cumstances of the case, designate the State among them which, for 
the purposes of this Convention, shall be considered as the State of 
registration and shall give notice thereof to the International Civil 
Aviation Organization which shall communicate the notice to all 
States Parties to this Convention. 

CHAPTER VII—FINAL CLAUSES 
Article 19 

Until the date on which this Convention comes into force in ac
cordance with the provisions of Article 21, it shall remain open for 
signature on behalf of any State which at that date is a Member of 
the United Nations or of any of the Specialized Agencies. 

Article 20 
1. This Convention shall be subject to ratification by the signatory . 

States in accordance with their constitutional procedures. 
2. The instruments of ratification shall be deposited with the Inter

national Civil Aviation Organization. 
Article 21 * 

1. As soon as twelve of the signatory States have deposited their 
instruments of ratification of this Convention, it shall come into force 
between them on the ninetieth day after the date of the deposit of 
the twelfth instrument of ratification. It shall come into force for 
each State ratifying thereafter on the ninetieth day after the deposit 
of its instrument of ratification. 

2. As soon as this Convention comes into force, it shall be registered 
with the Secreta^ryGeneral of the United Nations by the International 
Civil Aviation Organization. 

Article .22 
1. This Convention shall, after it has come into force, be open for 

accession by any State Member of the United Nations or of any of 
the Specialized Agencies. * 

2. The accession of a State shall be effected by the deposit of an 
instrument of accession with the International Civil Aviation Organi
zation and shall take effect on the ninetieth day after the date of 
such deposit. * 



469 Ν. 31/72 

Article 23 
1. Any Contracting State may denounce this Convention by notifi

cation addressed to the International Civil Aviation Organization. 
2. Denunciation shall take effect six months after the date of 

receipt by the International Civil Aviation Organization of the notifi
cation oi denunciation. 

Article 24 
1. Any dispute between two or more Contracting States concerning 

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

2. Each State may at the time of signature or ratification of this 
Convention or accession thereto, declare that it does not consider 
itself bound by the preceding paragraph. The other Contracting States 
shall not be bound by the preceding paragraph with respect to any 
Contracting State having made such a reservation. 

3. Any Contracting State having made a reservation in accordance 
with the preceding paragraph may at any time withdraw this reser
vation by notification to the International Civil Aviation Organization. 

Article 25 
Except as provided in Article 24 no reservation may be made to 

this Convention. 
Article 26 

The International Civil Aviation Organization shall give notice to 
all States Members of the United Nations or of any of the Specialized 
Agencies : 

(a) of any signature of this Convention and the date thereof ; 
(b) .of the deposit of any instrument of ratification or accession 

and the date thereof ; 
(c) of the date on which this Convention comes into force in 

accordance with Article 21, paragraph 1 ; 
(d) of the receipt of any notification of denunciation and the 

date thereof ; and 
(e) of the receipt of any declaration or notification made under 

Article 24 and the date thereof. 
IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries, 

having been duly authorized, have signed this Convention. 
DONE at Tokyo on the fourteenth day of September One Thousand 

Nine Hundred and Sixty three in three authentic texts drawn up in 
the English, French and Spanish languages. 

This Convention shall be deposited with the International Civil 
Aviation Organization with which, in accordance with Article 19, it 
shall remain open for signature and the said Organization shall send 
certified copies thereof to all States Members of the United Nations 
or of any Specialized Agency. 
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ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΜΕΡΟΣ 
ΣΥΜΒΑΣΙΣ 

ΠΕΡΙ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΤΕΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 
ΕΠΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 

Τά Κράτη Μέρη εις την παρουσαν Σύμβασιν συνεφώνησαν έπι των 
ακολούθων διατάξεων : 

Κεφάλαιον Ι.-ΠΕΔΙΟΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ 
"Αρθρον 1. 

1. Ή παρούσα Σύμβασις εφαρμόζεται : 
(α) επί αδικημάτων του ποινικού δικαίου, 
(β) έπι πράξεων,, αΐτινες, ανεξαρτήτως του έάν συνιστώσιν αδί

κημα, δύνανται νά θέσωσιν εις κίνδυνον, ή θέτουν εϊς κίνδυ
νον τήν άσφάλειαν του αεροσκάφους ή των έπ' αύτου προσώ
πων ή πραγμάτων ή θέτουν εις κίνδυνον τήν τάξιν και πει
θαρχίαν επί του αεροσκάφους. 

2. Ύπό τήν έπιφύλαξίν των διατάξεων του Κεφαλαίου III,. ή πα
ρούσα Σύμβασις εφαρμόζεται έπι αδικημάτων τελεσθέντων ή πρά
ξεων γενομένων ύπό προσώπου έπ! αεροσκάφους εγγεγραμμένου, εις 
τά μητρώα Συμβαλλομένου Κράτους, καθ' δν χρόνον το αεροσκάφος 
τοϋτο ευρίσκεται είτε έν πτήσει εϊτε έπι τής επιφανείας της ανοικτής 
θαλάσσης εϊτε έφ' οιασδήποτε ετέρας περιοχής έκτος τοΰ εδάφους 
οιουδήποτε Κράτους. 

3. Διά τους σκοπούς τής παρούσης Συμβάσεως, αεροσκάφος θεω
ρειτα έν πτήσει από τής στιγμής τής χρησιμοποιήσεως τής κινητη
ρίου δυνάμεως διά τήν άπογείωσιν μέχρι τής στιγμής περατώσεως 
τής προσγειώσεως. 

4. Ή παρούσα Σύμβασις δέν εφαρμόζεται έπί αεροσκαφών χρησι
μοποιουμένων διά σκοπούς στρατιωτικούς, τελωνειακούς ή αστυνο
μικούς. 

"Αρθρον 2. 
"Ανευ επηρεασμού των διατάξεων του άρθρου 4 και έκτος έάν ή 

ασφάλεια του αεροσκάφους ή των έπ' αύτου προσώπων ή πραγμάτων 
άπαιτή τούτο, ουδεμία διάταξις τής παρούσης Συμβάσεως θέλει 
έρμηνευθή ώς επιτρέπουσα ή απαιτούσα οιανδήποτε ένέργειαν σχε
τικήν προς πολιτικής φύσεως αδικήματα των ποινικών νόμων ή τοιαύ
τα βασιζόμενα έπί φυλετικών ή θρησκευτικών διακρίσεων. 

Κεφάλαιον 11.ΔΙΚΑ·ΙΟΔΟΣ ΙΑ 
"Αρθρον 3. 

1. Το Κράτος., εις τά μητρώα ούτινος είναι έγγεγραμμένον το άερο. 
σκάφος, εΐναι άρμόδιον διά τήν άσκησιν δικαιοδοσίας έπί τών έπί 
αεροσκάφους τελεσθέντων αδικημάτων και πράξεων. 

2. Πάν Συμβαλλόμενον Κράτος θέλει λάβει τά αναγκαία μέτρα 
διά τήν άσκησιν τής δικαιοδοσίας του ώς Κράτους, εις τά μητρώα 
ούτινος είναι έγγεγραμμένον το αεροσκάφος, έπί τω τέλει εκδικά
σεως αδικημάτων τελεσθέντων έπί αεροσκαφών εγγεγραμμένων εις 
τά μητρώα αύτου. 

3. Ή παρούσα Σύμβασις δέν αποκλείει οιανδήποτε ποινικήν δικαι
οδοσίαν άσκουμένην συμφώνως προς το έθνικόν δίκαιον. 
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"Αρθρον 4. 
Συμβαλλόμενον Κράτος, μη δν το Κράτος εις τα μητρώα ούτινος 

είναι έγγεγραμμένον το αεροσκάφος, δεν δύναται νά παρενόχληση 
τήν πτήσιν αύτου έπί σκοπώ ένασκή.σεως της ποινικής του δικαιοδο
σίας δι' αδίκημα τελεσθέν έπι τοΟ αεροσκάφους, έκτος των ακολού
θων περιπτώσεων : 

(α) δταν το αδίκημα συνετελέσθη επί του εδάφους του Κράτους 
τούτου' 

(β) δταν το αδίκημα έτελέσθη υπό η κατά υπηκόου η μονίμου 
κατοίκου του Κράτους τούτου' 

(γ) δταν το αδίκημα θέτη ε'ις κίνδυνον τήν άσφάλειαν του Κρά
τους τούτου' 

(δ) δταν το αδίκημα συνιστά παράβασιν των έν τω Κράτει τούτω 
'ισχυόντων κανόνων ή κανονισμών τών άφορώντων ε'ις τήν 
πτήσιν ή τον χειρισμόν αεροσκαφών' 

(ε) δταν ή άσκησις της τοιαύτης δικαιοδοσίας είναι αναγκαία 
ίνα εξασφάλιση τήν τήρησιν οιασδήποτε υποχρεώσεως του* 
Κράτους τούτου, προκυπτούσης έκ διεθνούς πολυμερούς 
συμφωνίας. 

Κεφάλαιον 111.ΕΞΟΥΣ ΙΑΙ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΟΥ 
ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ 

"Αρθρον 5. 
1. Αί διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου δέν θά εφαρμόζονται επί 

αδικημάτων και πράξεων τελεσθεισών ή ύπό τέλεσιν ύπό προσώπου 
έπι αεροσκάφους έν πτήσει εντός του εναερίου χώρου του Κράτους, 
ε'ις τα μητρώα ούτινος είναι έγγεγραμμένον το αεροσκάφος,, ή υπερά
νω της ανοικτής θαλάσσης ή οιασδήποτε περιοχής έκτος της επικρα
τείας οιουδήποτε Κράτους, έκτος έάν το τελευταΐον ση μείον άπογειώ. 
σεως ή το έπόμενον ση μείον προβλεπομένης προσγειώσεως κείται 
είς Κράτος διάφορον εκείνου, εις τα μητρώα ούτινος είναι έγγεγραμ
μένον τό αεροσκάφος, ή έάν τό αεροσκάφος ακολούθως ίπταται εντός 
τοΟ εναερίου χώρου Κρόττους διαφόρου εκείνου, είς τά μητρώα ούτι
νος είναι έγγεγραμμένον, του ε'ιρημένου προσώπου ευρισκομένου 
εισέτι έπ' αύτου. 

2. Διά τους σκοπούς του παρόντος Κεφαλαίου και παρά τάς δια
τάξεις του άρθρου 1, παράγραφος 3, αεροσκάφος θεωρείται έν πτή
σει άπό τής στιγμής, καθ' ην άπασαι αί έξωτερικαί θυραι έκλείσθη
σαν μετά τήν έπιβίβασιν, μέχρι τής στιγμής καθ' ην μία τών θυρών 
ήνοίχθη προς τον σκοπόν άποβιβάσεως. Έ ν περιπτώσει αναγκαστι
κής προσγειώσεως αί διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου θά συνε
χίσουν νά έφαρμόζωνται καθ' δσον άφορα είς αδικήματα και πρά
ξεις, τελεσθείσας έπι του αεροσκάφους,, μέχρις οδ αί άρμόδιαι κρα
τικαί άρχαί αναλάβουν τήν εύθύνην διά τό αεροσκάφος και διά τά 
έπ' αύτου πρόσωπα και πράγματα. 

"Αρθρον 6. 
1. "Οταν ό κυβερνήτης αεροσκάφους εχη βάσιμους λόγους νά πι

στεύη δτι πρόσωπον τι έτέλεσεν ή ευρίσκεται έν τω σταδίω τελέσεως 
έπι του αεροσκάφους αδικήματος ή πράξεως προβλεπομένης έν 
άρθρω 1, παράγραφος 1„ δύναται νά έπιβάλη έπι του προσώπου 
τούτου εύλογα μέτρα, περιλαμβανομένου και τοΟ περιορισμού,, ατινα 
είναι αναγκαία ίνα : 

(α) προστατεύση τήν άσφάλειαν του αεροσκάφους ή τών έπ' αύ
τοΰ προσώπων ή πραγμάτων' 

(β) διατήρηση τήν τάξιν και πειθαρχίαν έπι του αεροσκάφους" 
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(γ) δυνηθή οδτος νά παραδώση το πρόσωπον τούτο εις τάς 
αρμοδίας αρχάς ή να το αποβίβαση, συμφώνως προς τάς 
διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου. 

2. Ό κυβερνήτης τοϋ αεροσκάφους δύναται νά απαίτηση ή νά έπι
τρέψη την παροχήν συνδρομής παρά τών έτερων μελών του πληρώ
ματος καί δύναται νά ζήτηση ή νά έπιτρέψη, αλλά όχι. και νά απαίτη
ση, την παροχήν συνδρομής παρά τών επιβατών διά τον περιορισμόν 
οιουδήποτε προσώπου, όπερ οδτος δικαιούται νά περιορίση. Παν 
μέλος του πληρώματος ή επιβάτης δύναται επίσης νά λάβη ευλόγα 
προληπτικά μέτρα άνευ τοιαύτης αδείας όταν έχη βάσιμους λόγους 
νά πιστεύη ότι ή τοιαύτη, ενέργεια εΐναι αμέσως αναγκαία προς 
προστασίαν τής ασφαλείας τοΰ αεροσκάφους ή τών επί τοΰ αερο
σκάφους προσώπων ή πραγμάτων. 

"Αρθρον 7. 
1. Μέτρα περιορισμού επιβαλλόμενα εις πρόσωπον τι συμφώνως 

τω άρθρω 6, θά παύσουν εφαρμοζόμενα πέραν οιουδήποτε σημείου 
προσγειώσεως εκτός εάν : 

(α) το σημεΐον τοΰτο ευρίσκεται επί του εδάφους μη Συμβαλ
λομένου Κράτους καί αί Άρχαί τούτου άρνώνται όπως έπι
τρέψωσιν άποβίβασιν τοΰ προσώπου τούτου ή τά μέτρα έχουν 
έπιβληθή συμφώνως τω άρθρω 6, παράγραφος 1 (γ)„ ίνα 
καταστή δυνατή ή παράδοσίς του εις τάς αρμοδίας αρχάς' 

(β) το αεροσκάφος προσγειουται αναγκαστικούς καί ό κυβερ
νήτης του αδυνατεί νά παραδώση το πρόσωπον τούτο εις τάς 
αρμοδίας αρχάς" ή 

(γ) το πρόσωπον τούτο σύμφωνη όπως συνεχισθή ή μεταφορά 
του ύπό περιορισμόν. 

2. Ό κυβερνήτης αεροσκάφους, έφ' οδ ευρίσκεται πρόσωπον τι 
ύπό περιορισμόν,. συμφώνως προς τάς διατάξεις του άρθρου 6, ευθύς 
ώς είναι τούτο πρακτικώς έφικτόν και ει δυνατόν προ τής προσγειώ
σεως έπί τοΰ εδάφους Κράτους τινός, δέον όπως γνωστοποίηση προς 
τάς αρχάς τοΰ Κράτους τούτου το γεγονός ότι επιβαίνει έπί τοΰ 
αεροσκάφους πρόσωπον τελοΰν ύπό περιορισμόν καί τους λόγους 
του περιορισμού τούτου. 

"Αρθρον 8. 
1. "Οταν ό κυβερνήτης αεροσκάφους εχη βάσιμους λόγους νά πι

στεύη ότι πρόσωπον τι έτέλεσεν ή ευρίσκεται εν τω σταδίω τελέσεως 
έπί τοΰ αεροσκάφους πράξεως προβλεπομένης ύπό τοΰ άρθρου 1, 
παράγραφος 1 (β), δύναται νά αποβίβαση το πρόσωπον τοΰτο έπί 
τοΰ εδάφους οιουδήποτε Κράτους ένθα προσγειουται το αεροσκάφος, 
έφ' όσον το μέτρον τοΰτο είναι άναγκαΐον διά τους σκοπούς τους 
προβλεπόμενους έν άρθρω 6, παράγραφος 1 (α) ή (β). 

2. Ό κυβερνήτης τοΰ αεροσκάφους πληροφορεί τάς αρχάς τοΰ Κρά
τους, έπί τοΰ εδάφους οδτινος αποβιβάζει πρόσωπον τι συμφώνως 
προς τάς διατάξεις τοΰ παρόντος άρθρου, περί τής άποβιβάσεως καί 
τών λόγων, οΐτινες έπέβαλον ταύτη ν. 

"Αρθρον 9. 
1. Ό κυβερνήτης τοΰ αεροσκάφους δύναται νά παραδώση εις τάς 

αρμοδίας αρχάς οιουδήποτε τών Συμβαλλομένων Κρατών, εις το 
έδαφος ούτινος το αεροσκάφος προσγειουται, παν πρόσωπον, δι' ό 
έχει βάσιμους λόγους νά πιστεύη ότι έτέλεσεν έπί τοΰ αεροσκάφους 
πράξιν, ήτις, κατά τήν γνώμη ν του, αποτελεί σοβαρόν αδίκημα κατά 
τους ποινικούς νόμους τοΰ Κράτους, εις τά μητρώα οδτινος είναι 
έγγεγραμμένον το αεροσκάφος. 
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2. Ό κυβερνήτης αεροσκάφους, έφ' οΰ ευρίσκεται πρόσωπον, όπερ 
προτίθεται οδτος να παραδώση συμφώνως τη προγενεστέρα παρα
γράφω ευθύς ώς είναι τούτο πρακτικώς έφικτόν καί, ει δυνατόν, προ 

*" της προσγειώσεως εις το έδαφος Συμβαλλομένου Κράτους, δέον 
δπως γνωστοποίηση εις τάς αρχάς του Κράτους τούτου την πρόθεσίν 
του δπως παραδώση το πρόσωπον τούτο καί τους έν προκειμένω 
λόγους. 

3. Ό κυβερνήτης του αεροσκάφους δέον δπως παράσχη εις τάς 
αρχάς, εις ας παραδίδει εκαστον τεκμαιρόμενον δράστην αδικήματος 
συμφώνως προς τάς διατάξεις του παρόντος άρθρου, τά αποδεικτικά 
καί πληροφοριακά στοιχεία, άτινα νομίμως οδτος κατέχει κατά το 
δίκαιον του Κράτος, εις τά μητρώα οδτινος είναι έγγεγραμμένον το 
αεροσκάφος. 

"Αρθρον 10. 
Διά τά ληφθέντα σημφώνως προς την παροΰσαν Σύμβασιν μέτρα, 

ούτε ό κυβερνήτης τοΰ αεροσκάφους οϋτε μέλος του πληρώματος 
οϋτε επιβάτης τις ούτε ό κύριος ή ό εκμεταλλευόμενος το αεροσκά
φος, οϋτε το πρόσωπον διά λογαριασμόν οδτινος έπραγματοποιήθη 
ή πτήσις, δύνανται νά θεωρηθώσιν υπεύθυνοι ε'ις οιανδήποτε διαδικα
σίαν λόγω βλάβης γενομένης επί του προσώπου εναντίον οδτινος 
ελήφθησαν τά μέτρα ταΟτα. 

Κεφάλαιον IV.ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΛΗΨΙΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ 
"Αρθρον 11. 

1. "Οτε παρανόμως καί ύπό τήν άσκησιν βίας ή απειλής βίας πρό
σωπον τι έπί αεροσκάφους παρηνώχλησε τήν πτήσιν αύτου ή κοττέ
λαβε τούτο ή ήσκησεν έπ' αυτού ελεγχον ή δταν επίκειται τοιαύτη 
πράξις. τά Συμβαλλόμενα Κράτη δέον δπως λάβωσιν άπαντα τά 
κατάλληλα μέτρα, ϊνα ό νόμιμος κυβερνήτης έπαναποκτήση ή δια
τήρηση τον ελεγχον του αεροσκάφους. 

2. Εις τάς περιπτώσεις τάς προβλεπόμενος έν τη προηγουμένη 
παραγράφω, πάν Συμβαλλόμενον Κράτος, έν ώ προσγειοΰται το 
αεροσκάφος, δέον δπως έπιτρέψη εις τους έπιβάτας του καί το πλή
ρωμα νά συνεχίσωσι το ταξίδιόν των ευθύς ώς τούτο εΐναι δυνατόν 
καί έπιστρέψη το αεροσκάφος καί το φορτίον του είς τά πρόσωπα, 
άτινα δικαιούνται νά κατέχωσι ταύτα νομίμως. 

Κεφάλαιον V.ΕΞΟΥΣ Ι ΑΙ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ 
• ΚΡΑΤΩΝ 

"Αρθρον 12. 
Παν Συμβαλλόμενον Κράτος δέον δπως έπιτρέψη είς τόν κυβερ

νήτη ν αεροσκάφους εγγεγραμμένου εις τά μητρώα έτερου Συμβαλ
λομένου Κράτους, δπως αποβίβαση παν πρόσωπον, συμφώνως προς 
τάς διατάξεις του άρθρου 8, παράγραφος 1. 

"Άρθρον 13. 
1. Πάν Συμβαλλόμενον Κράτος οφείλει νά παραλαβή οιονδήποτε 

πρόσωπον, δπερ ό κυβερνήτης αεροσκάφους παραδίδει είς τούτο 
συμφώνως προς τάς διατάξεις του άρθρου 9, παράγραφος 1. 

2. Παν Συμβαλλόμενον Κράτος, έφ' δσον κρίνει δτι αϊ περιστάσεις 
δικαιολογούν τούτο, θέλει επιβάλλει κράτησιν ή άλλα μέτρα, ίνα 

* εξασφάλιση τήν παρουσίαν οιουδήποτε προσώπου υπόπτου πράξεως, 
προβλεπομένης ύπό του άρθρου 11, παράγραφος 1, καί οιουδήποτε 
προσώπου παραδοθέντος είς αυτό. Ή κράτησις αύτη. καί τά άλλα 
μέτρα δέον δπως έπιβάλλωνται συμφώνως προς τήν νομοθεσίαν 
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του Κράτους τούτου, άλλα δέν δύνανται να συνεχισθώσι παρά μόνον 
εφ' δσον χρόνον ευλόγως απαιτείται διά την ένάσκησιν ποινικής διώ
ξεως η διαδικασίας εκδόσεως. 

3. Πάν υπό κράτησιν πρόσωπον κατ' έφαρμογήν της προηγουμέ
νης παραγράφου, θά διευκολύνεται όπως έπικοινωνή αμέσως μετά 
τοΰ πλησιέστερου αρμοδίου αντιπροσώπου του Κράτους,, ο5τινος 
οδτος είναι υπήκοος. 

4. Παν Συμβαλλόμενον Κράτος, εις ό παραδίδεται πρόσωπον τι 
συμφώνως τω άρθρω 9, παράγραφος 1, ή εις τό έδαφος οδτινος άερο. 
σκάφος προσγειουται μετά την τέλεσιν πράξεως προβλεπομένης ύπό 
τουάρθρου 11, παράγραφος 1, δέον όπως προβή αμέσως εις προκα
ταρκτικήν έξέτασιν έπι των γεγονότων. 

5. Όσάκις Κράτος, συμφώνως τω παρόντι άρθρω, θέτη πρόσωπον 
ύπό κράτησιν, δέον όπως γνωστοποίηση αμέσως εις τό Κράτος,, είς 
τά μητρώα ούτινος είναι έγγεραμμένον τό αεροσκάφος, καΐ είς τό 
Κράτος της εθνικότητος του ύπό κράτησιν προσώπου ώς και οιονδή
ποτε έτερον ένδιαφερόμενον Κράτος, έφ' όσον κρίνει τούτο σκόπιμον, 
ότι τό πρόσωπον τούτο ευρίσκεται ύπό κράτησιν και τάς περιστάσεις 
ύφ' άς έθεωρή.θη αναγκαία ή κράτησίς του. Τό Κράτος, όπερ ενερ
γεί την προκαταρκτικήν έξέτασιν συμφώνως προς την παράγραφον 
4 του παρόντος άρθρου, θέλει ανακοινώσει άνευ καθυστερήσεως τά 
πορίσματα του είς τά ρηθέντα Κράτη και δηλώσει εάν προτίθεται 
όπως άσκηση την δικαιοδο'σίαν του. 

"Αρθρον 14. 
1. Έάν πρόσωπον τι άπεβιβάσθη συμφώνως τω άρθρω 8, παράγρα

φος 1, ή παρεδόθη συμφώνως τω άρθρω 9,. παράγραφος 1, ή άπεβι
βάσθη μετά την τέλεσιν πράξεως προβλεπομένης ύπό του άρθρου 
11, παράγραφος 1, και έάν δέν δύναται ή δέν έπιθυμή νά συνέχιση τό 
ταξίδιόν του,, τό Κράτος της προσγειώσεως, έάν άρνηθή νά δεχθη τό 
πρόσωπον τούτο, έφ' όσον πρόκειται περί μή υπηκόου ή μονίμου κα
τοίκου του, δύναται νά τό άπελάση εις τό έδαφος του Κράτους, ούτι
νος είναι υπήκοος ή μόνιμος κάτοικος ή είς τό έδαφος του Κράτους, 
άφ' οδ ήρξατο τό άεροπορικόν του ταξίδιόν. 

2. Ούτε ή άποβίβασις,, ούτε ή παράδοσις ούτε ή κράτησις οϋτε 
έτερα μέτρα προβλεπόμενα ύπό του άρθρου 13, παράγραφος 2, οϋτε 
ή άπέλασις, του περί οδ πρόκειται προσώπου, θά θεωρούνται ώς 
είσοδος είς τό έδαφος του ενδιαφερομένου Συμβαλλομένου Κράτους 
διά τους σκοπούς του νόμου του Κράτους τούτου, του άφορώντος 
είς την εϊσοδον ή την παραμονήν προσώπων. 

Αί διατάξεις τής παρούσης Συμβάσεως δέν δύνανται νά έπηρεά
σωσι τους νόμους Συμβαλλομένου τινός Κράτους, τους αφορώντας 
είς την άπέλασιν προσώπων εκ του εδάφους αύτου. 

"Αρθρον 15. 
1. Ύπό την έπιφύλαξίν των διατάξεων τοΰ άρθρου 14„ πάν πρόσω

πον, όπερ άπεβιβάσθη συμφώνως τω άρθρω 8, παράγραφος 1, ή παρε
δόθη συμφώνως τω άρθρω 9. παράγραφος 1, ή\ άπεβιβάσθη μετά τήν 
τέλεσιν πράξεως προβλεπομένης ύπό του άρθρου 11, παράγραφος 1, 
καί όπερ επιθυμεί όπως συνέχιση τό ταξίδιόν του, θά εΐναι ελεύθερον 
νά πράξη τούτο, ευθύς ώς θά είναι πρακτικώς δυνατόν, προς οιον
δήποτε προορισμόν της εκλογής του, εκτός έάν ή παρουσία του άπαι. 
τήται κατά τόν νόμον του Κράτους ένθα ή προσγείωσις, προς τόν 
σκοπόν τής ποινικής διώξεως ή εκδόσεως. 
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2. "Ανευ επηρεασμού τών νόμων αύτου τών αναφερομένων εις 
την εϊσοδον και παραμονήν, τήν εκδοσιν και άπέλασιν εκ της επικρα
τείας αυτού, παν Συμβαλλόμενον Κράτος, εις τό έδαφος οδτινος πρό
σωπον τι άπεβιβάσθη συμφώνως προς τάς διατάξεις του άρθρου 8, 
παράγραφος 1, η παρεδόθη συμφώνως προς τάς διατάξεις του άρθρου 
9, παράγραφος 1, ή άπεβιβάσθη και είναι ϋποπτον δτι έτέλεσε πράξιν 
προβλεπομένη ν υπό του άρθρου 11, παράγραφος 1, θέλει παράσχει 
εις τό πρόσωπον τούτο μεταχείρισιν ήτις., δσον άφορα την προστα
σίαν και άσφάλειάν του, δέν θά είναι όλιγώτερον ευμενής εκείνης, 
ήτις παρέχεται εις τους υπηκόους τοΰ τοιούτου Κράτους εις ανάλο
γους περιπτώσεις. 

Κεφάλαιον VI.ETEP ΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
"Αρθρον 16. 

1. 'Αδικήματα, τελεσθέντα επί αεροσκάφους εγγεγραμμένου είς τά 
μητρώα Συμβαλλομένου Κράτους, θεωρούνται, διά τον σκοπόν της 
εκδόσεως, ως τελεσθέντα δχι μόνον εις τόν τόπον, δπου ελαδον χω
ράν, άλλα επίσης και είς τό έ'δαφος του Κράτους, εις τά μητρώα 
ούτινος είναι έγγεγραμμένον τό αεροσκάφος. 

2. "Ανευ επηρεασμού τών διατάξεων της προηγουμένης παραγρά
φου, ουδεμία διάταξις της παρούσης Συμβάσεως θέλει θεωρηθή δτι 
δημιουργεί ύποχρέωσιν προς παραχώρησιν εκδόσεως. 

"Αρθρον 17. 
Κατά τήν λήψιν τών μέτρων ανακρίσεως ή συλλήψεως ή κατά τήν 

καθ' οιονδήποτε άλλον τρόπον άσκησιν δικαιοδοσίας έν σχέσει προς 
οιονδήποτε αδίκημα τελεσθέν επί αεροσκάφους, τά Συμβαλλόμενα 
Κράτη δέον δπως λαμβάνωσι δεόντως ύπ' δψιν τήν άσφάλειάν και 
τά άλλα συμφέροντα της αεροναυτιλίας και δπως ένεργώσι κατά 
τοιούτον τρόπον, ώστε νά αποφεύγονται αί μή άναγκαΐαι καθυστε
ρήσεις του" αεροσκάφους, τών επιβατών, τών μελών του πληρώματος 
ή του φορτίου. 

"Αρθρον 18. 
'Εάν τά Συμβαλλόμενα Κράτη συστήσωσιν οργανισμούς άπό κοι

νού εκμεταλλεύσεως αεροπορικών μεταφορών ή διεθνείς οργανισμούς 
εκμεταλλεύσεως και εάν τά χρησιμοποιούμενα αεροσκάφη δέν εΐναι 
εγγεγραμμένα εις τά μητρώα ώρισμένου Κράτους, τά Κράτη ταύτα 
θέλουν υποδείξει, αναλόγως τών εκάστοτε περιστάσεων, μεταξύ αυ
τών εκείνο τό Κράτος, δπερ, διά τους σκοπούς της παρούσης Συμβά
σεως, θά θεωρήται ως τό Κράτος, ε'ις τά μητρώα ούτινος εΐναι έγγε
γραμμένον τό αεροσκάφος και γνωστοποιήσει τήν δήλωσιν ταύτην 
είς τόν Ό,ργανισμόν Διεθνούς Πολιτικής 'Αεροπορίας, δστις θά πλη
ροφόρηση περί τούτου άπαντα τά Συμβαλλόμενα Μέρη της παρού
σης Συμβάσεως. 

Κεφάλαιον VII.ΤΕΛΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
"Αρθρον 19. 

Ή παρούσα Σύμβασις. μέχρι της ημερομηνίας καθ' ή,ν θέλει τεθή 
έν ίσχύϊ, συμφώνως προς τάς διατάξεις του άρθρου 21, θέλει παρα
μείνει ανοικτή προς ύπογραφήν ύπό παντός Κράτους, δπερ κατά 
τήν ήμερομηνίαν ταύτην θά είναι μέλος του Όργανισ,μοΰ Ηνωμέ
νων Εθνών ή οιουδήποτε τών 'Εξειδικευμένων 'Οργανισμών. 

"Αρθρον 20. 
1. Ή παρούσα Σύμβασις υπόκειται είς τήν επικύρωση τών υπο

γραφόντων Κρατών, συμφώνως προς τάς συνταγματικάς αυτών δια
τάξεις. 
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2. Τά όργανα επικυρώσεως θέλουν κατατίθεσθαι παρά τω Όργα
νισμω Διεθνούς Πολιτικής 'Αεροπορίας. 

"Αρθρον 21. 
1. Ευθύς ώς δώδεκα ύπογράψαντα Κράτη καταθέσουν τά όργανα 

επικυρώσεως της παρούσης Συμβάσεως, αυτή θέλει τεθή εν ίσχύϊ 
μεταξύ τούτων την ένενηκοστήν ήμέραν από της ημερομηνίας κατα
θέσεως του δωδεκάτου οργάνου επικυρώσεως, θ ά τίθεται εν Ίσχύϊ 
ώς προς εκαστον Κράτος έπικυροΟν ταύτην μεταγενεστέρως, την ένε
νηκοστήν ήμέραν από της ημερομηνίας καταθέσεως του οικείου ορ
γάνου επικυρώσεως. 

2. Ευθύς ώς ή παρούσα Σύμβασις τεθή εν ίσχύϊ, θέλει καταχωρι
σθή παρά τω Γενικω Γραμματεΐ του 'Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών 
διά τοΰ 'Οργανισμού Διεθνούς Πολιτικής 'Αεροπορίας. 

"Αρθρον 22. 
1. Ή παρούσα Σύμβασις, μετά τήν εναρξίν τής Ισχύος της, θέλει 

παραμείνει ανοικτή προς προσχώρησιν υπό παντός Κράτους—Μέλους 
τοΰ 'Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ή οιουδήποτε των 'Εξειδικευμέ
νων 'Οργανισμών. 

2. Ή προσχώρησις αύτη θά πραγματοποιήται διά τής καταθέσεως 
του οργάνου προσχωρήσεως παρά τω Όργανισμω Διεθνούς Πολι
τικής 'Αεροπορίας και θά εχη αποτέλεσμα τήν ένενηκοστήιν ήμέραν 
από τής ημερομηνίας τής καταθέσεως ταύτης. 

"Αρθρον 23. 
1. Πάν Συμβαλλόμενον Κράτος δύναται νά καταγγείλη τήν παροΰ>

σαν Σύμβασιν διά κοινοποιήσεως απευθυνόμενης προς τόν Όργανι
σμόν Διεθνούς Πολιτικής 'Αεροπορίας. 

2. Ή καταγγελία αυτή θά εχη αποτέλεσμα μετά πάροδον εξ μη
νών άπό τής ημερομηνίας λήψεως τής κοινοποιήσεως ύπό του 'Οργα
νισμού Διεθνούς Πολιτικής 'Αεροπορίας. 

"Αρθρον 24. 
1. Πάσα διαφορά, ήτις ήθελεν άναφυή μεταξύ τών Συμβαλλομένων 

Κρατών, άφορώσα εις τήν έρμηνείαν ή τήν έφαρμογήν τής παρούσης 
Συμβάσεως,, ήτις δεν δύναται νά διευθετηθή διά διαπραγματεύσεως 
υποβάλλεται αιτήσει του ενός εξ αυτών εις Διαιτησίαν. 'Εάν εντός 
εξ μηνών από τής ημερομηνίας τής αιτήσεως διαιτησίας, τά Μέλη 
δεν συμφωνήσωσιν επί τής οργανώσεως τής διαιτησίας, οιονδήποτε 
τών Μελών τούτων δύναται νά ύποβάλη τήν διαφωνίαν εις το Δι
εθνές Δικαστήριον δι' αιτήσεως συμφώνως προς το καταστατικόν 
του Δικαστηρίου. 

2. "Εκαστον Κράτος δύναται κατά τήν ύπογραφήν ή έπικύρωσιν 
τής παρούσης Συμβάσεως ή κατά τήν προσχώρησιν εις ταύτην, νά 
δηλώση δτι δεν θεωρεί εαυτό δεσμευόμενον ύπό τών διατάξεων της 
προηγουμένης παραγράφου. Τά έτερα Συμβαλλόμενα Κράτη δεν 
θεωρούνται δεσμευόμενα ύπό τών διατάξεων τής προηγουμένης πάρα. 
γράφου έναντι του Συμβαλλομένου Κράτους, δπερ έ'χει διατυπώσει 
μίαν τοιαύτην έπιφύλαξιν. 

3. Οιονδήποτε Συμβαλλόμενον Κράτος, έχον διατυπώσει έπιφύλα
ξιν συμφώνως προς τάς διατάξεις τής προηγουμένης παραγράφου, 
δύναται ανά πάσαν στιγμήν νά άποσύρη τήν έπιφύλαξιν ταύτην διά 
κοινοποιήσεως απευθυνόμενης προς τόν Όργανισμόν Διεθνούς Πολι
τικής 'Αεροπορίας. 
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"Αρθρον 25. 
Πλην της περιπτώσεως της προβλεπομένης υπό του άρθρου 24, 

ουδεμία έπιφύλαξις δύναται να γίνη αποδεκτή εις την παροΰσαν 
Σύμβασιν. 

"Αρθρον 26. 
Ό 'Οργανισμός Διεθνούς Πολιτικής 'Αεροπορίας κοινοποιεί προς 

άπαντα τα Κράτη—Μέλη του 'Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ή οιου
δήποτε τών Εξειδικευμένων 'Οργανισμών : 

(α) πάσαν υπογραφήν της παρούσης Συμβάσεως καΐ τήν ήμε
ρομηνίαν της τοιαύτης υπογραφής: 

(β) τήν κατάθεσιν παντός οργάνου επικυρώσεως ή προσχωρή
σεως και τήν ήμερο μη νίαν τής τοιαύτης καταθέσεως" 

(γ) τήν ήμερομηνίαν, καθ' ην ή παρούσα Σύμβασις τίθεται εν 
ίσχύϊ συμφώνως προς τήν πρώτην παράγραφον του άρθρου 
21· 

(δ) τήν λήψιν πάσης κοινοποιήσεως πράξεως καταγγελίας καΐ 
τήν ήμερομηνίαν τής τοιαύτης λήψεως" 

(ε) τήν λήψιν πάσης δηλώσεως ή κοινοποιήσεως γενομένης συμ
φώνως προς το άρθρον 24 καΐ τήν ήμερομηνίαν τής τοιαύτης 
λήψεως. 

Προς έπιμαρτύρησιν τών ανωτέρω, οί κάτωθι υπογεγραμμένοι πλη
ρεξούσιοι, δεόντως προς τούτο εξουσιοδοτημένοι, υπέγραψαν τήν πα
ροΰσαν Σύμβασιν. 

Έγένετο εν TOKYO τήν Μην ήμέραν του μηνός Σεπτεμβρίου του 
χιλιοστού έννεακοσιοστου εξηκοστού τρίτου έτους συνταχθείσα εις 
τρία αυθεντικά κείμενα εις τήν Άγγλικήν, Γαλλικήν και Ίσπανικήν 
γλώσσα ν. 

Ή παρούσα Σύμβασις θέλει κατατεθή παρά τω Όργανισμώ Δι
εθνούς Πολιτικής 'Αεροπορίας παρά τω δποίω, συμφώνως προς τάς 
διατάξεις του άρθρου 19, θέλει παραμείνει ανοικτή προς ύπογραφήν, 
ό δε ειρημένος 'Οργανισμός θέλει διαβιβάσει κεκυρωμένα αντίγραφα 
ταύτης προς άπαντα τά Κράτη—Μέλη του 'Οργανισμού Ηνωμένων 
'Εθνών ή οιουδήποτε τών 'Εξειδικευμένων 'Οργανισμών. 


