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Ό περί της Συμβάσεως επί των Ά ρ χ ω ν αϊτινες Διέπουσι τάς Δραστηριό
τητας των Κρατών εν τη Διερευνήσει και τη Χρήσει του Διαστήματος, Περιλαμ
βανομένων της Σελήνης και τών Λοιπών Ουρανίων Σωμάτων , (Κυρωτικός) 
Νόμος του 1972 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος . 

'Αριθμός 42 του 1972 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΗΝ Σ Υ Μ Β Α Σ Ι Ν ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ Α Ι Τ Ι Ν Ε Σ 
Δ Ι Ε Π Ο Υ Σ Ι Τ Α Σ Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Σ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΕΝ ΤΗι 
Δ Ι Ε Ρ Ε Υ Ν Η Σ Ε Ι ΚΑΙ ΤΗι Χ Ρ Η Σ Ε Ι ΤΟΥ Δ Ι Α Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ , 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ Σ Ε Λ Η Ν Η Σ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ 
ΟΥΡΑΝΙΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ. 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ως ·ό περί της Συμβάσεως επί Συνοπτικός 
τών 'Αρχών αϊτινες Διέπουσι τάς Δραστηριότητας τών Κρατών εν τή τίτλ°ζ· 
Διερευνήσει και τή Χρήσει του Διαστήματος, Περιλαμβανομένων της 
Σελήνης και τών Λοιπών Ουρανίων Σ ω μ ά τ ω ν (Κυρωτικός) Νόμος 
του 1972. 

2 . Έ ν τω παρόντι Νόμω, έκτος εάν εκ του κειμένου προκύπτη διά Ερμηνεία. 
φόρος έννοια : 

«Σύμβασις» σημαίνει τ ή ν Συμβασιν επί τών 'Αρχών αϊτινες 
Διέπουσι . τάς Δραστηριότητας τών Κρατών έν τή Διερευνήσει και 
τή Χρήσει του Διαστήματος, Περιλαμβανομένων της Σελήνης και 
τών Λοιπών Ουρανίων Σωμάτων , τήν γενομένη ν έν Νέα 'Υόρκη 
τήν 19ην Δεκεμβρίου 1966, δυνάμει 'Αποφάσεως της Γενικής Συνε
λεύσεως τών Ηνωμένων 'Εθνών και τήν τεθεΐσαν δι' ύπογραφήν 
ταυτοχρόνως έν Λονδίνω, Μόσχα και Ούασιγκτώνι τήν 27ην ' Ιανου
αρίου 1967. 

3 . Ή Σύμβασις , το κείμενον της οποίας εκτίθεται ε'ις τον Πίνακα κύρωσις 
και τήν οποίαν ή Δημοκρατία υπέγραψε δυνάμει της 'Αποφάσεως Συμβάσεως. 
του 'Υπουργικού Συμβουλίου υπ' άρ. 6321 της 9ης Φεβρουαρίου 1967, Πινσε'· 
διά του παρόντος Νόμου κυρουται. 

ΠΙΝΑΞ 
("Αρθρον 3) 

Σ Υ Μ Β Α Σ Ι Σ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ Α Ι Τ Ι Ν Ε Σ Δ Ι Ε Π Ο Υ Σ Ι Τ Α Σ Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο 
ΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΕΝ ΤΗι Δ Ι Ε Ρ Ε Υ Ν Η Σ Ε Ι ΚΑΙ ΤΗι Χ Ρ Η Σ Ε Ι ΤΟΥ 
Δ Ι Α Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ Σ Ε Λ Η Ν Η Σ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΛΟΙΠΩΝ ΟΥΡΑΝΙΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ. 
Τά Συμβαλλόμενα Κράτη, 
'Εμπνεόμενα ύπό τών μεγάλων προοπτικών, αϊτινες ανοίγονται ενώπιον 

του άνθρωπου, ως εκ τής εισόδου αύτοΟ ε'ις το διάστημα, 
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Άναγνωρίζοντα το κοινόν συμφέρον ολοκλήρου της άνθρωπότητος έν τη 
ανελίξει της διερευνήσεως και χρήσεως του διαστήματος δι1 ειρηνικούς σκοπούς, 

Πιστεύοντα δτι ή διερεύνησις και χρήσις τοΰ διαστήματος δέον νά διενερ
γήται έπι τω όφέλει απάντων των λαών, ανεξαρτήτως του βαθμού της οικονο
μικής ή επιστημονικής των αναπτύξεως, 

Επιθυμούντα δπως συνεισφέρωσιν εις εύρεΐαν διεθνή συνεργασίαν, καθ' 
όσον άφορα εις την επιστημονική ν, προς τούτοις δε την νομικήν έποψιν της διε
ρευνήσεως και χρήσεως του διαστήματος δι' ειρηνικούς σκοπούς, 

Πιστεύοντα δτι ή τοιαύτη συνεργασία θέλει συμβάλει εις τήν άνάπτυξιν αμοι
βαίας κατανοήσεως καΐ είς τήν ένίσχυσιν των φιλικών σχέσεων μεταξύ κρατών 
και λαών, . » 

Φέροντα έν νώ τήν άπόφασιν 1962 (XVIII) , τήν καλουμένην «Διακήρυξις 
τών Νομικών Άρχων, αΐτινες Διέπουσι τάς Δραστηριότητας τών Κρατών έν τη 
Διερευνήσει και Χρήσει του Διαστήματος», ήτις υίοθέτήθη ομοφώνως ύπό της 
Γενικής Συνελεύσεως τών Ηνωμένων 'Εθνών τη 13η Δεκεμβρίου 1963, 

Φέροντα έν νώ τήν άπόφασιν 1884 (XVIII) , δι' ής καλούνται τά Κράτη 
δπως μή θέτωσιν έν τροχιά πέριξ της γης οιαδήποτε αντικείμενα μεταφέροντα 
πυρηνικά όπλα ή οιαδήποτε έτερα εϊδη δπλων μαζικής καταστροφής ή δπως μή 
έγκαθιστώσι τοιαύτα όπλα έπι ουρανίων σωμάτων, ήτις άπόφασις υίοθέτήθη 
ομοφώνως ύπό της Γενικής Συνελεύσεως τών Ηνωμένων 'Εθνών, τη 17η 'Οκτω
βρίου 1963, 

Λαβόντα υπ5 όψιν τήν άπόφασιν 110 ( I I ) της Γενικής Συνελεύσεως τών 
Ηνωμένων Εθνών, της 3ης. Νοεμβρίου 1947, ήτις κατεδίκαζεν οιανδήποτε προ
παγάνδαν σκοπούσαν ή ένδεχομένην νά προκαλέση ή νά ένθαρρύνη οίοα/δήποτε 
άπειλήν κατά της ειρήνης, παραβίασίν τής ειρήνης ή πράξιν επιθέσεως, και 
φρονοϋντα δτι ή ως εϊρηται. άπόφασις είναι εφαρμοστέα και καθ:' όσον άφορα 
εις το διάστημα, 

Πεποιθότα ότι ή Σύμβασις έπι τών 'Αρχών, αΐτινες Διέπουσι τάς Δραστη
ριότητας τών Κρατών έν τη Διερευνήσει και Χρήσει του Διαστήματος, περι
λαμβανομένων τής Σελήνης και τών Λοιπών Ουρανίων Σωμάτων, θέλει προ
αγάγει τους Σκοπούς και τάς 'Αρχάς του Καταστατικού Χάρτου τών 'Ηνωμένων 
'Εθνών, 

Συνεφώνησαν τά ακόλουθα : 
ΑΡΘΡΟΝ Ι ' 

Ή διερεύνησις και χρήσις του διαστήματος, περιλαμβανομένων τής σελήνης 
και λοιπών ουρανίων σωμάτων, δέον όπως διεξάγωνται έπ' ωφελεία και έν 
τω συμφέροντι άπασών τών χωρών, ανεξαρτήτως του βαθμού τής οικονομικής 
ή επιστημονικής των αναπτύξεως, και όπως άποτελώσι σφαΐραν δράσεως 'ολο
κλήρου τής άνθρωπότητος. 

Το διάστημα, περιλαμβανομένων τής σελήνης και τών λοιπών ουρανίων 
σωμάτων, δέον όπως είναι ελεύθερον προς διερεύνησιν καΐ χρήσιν ύφ' απάντων 
τών Κρατών άνευ οιασδήποτε διακρίσεως, έπι τη βάσει τής Ίσότητος και συνωδά 
τω διεθνεΐ δικαίω, προς τούτοις δέ όπως ύπάρχη ελευθέρα πρόσβασις εις πάσας 
τάς περιοχάς τών ουρανίων σωμάτων. 

θέλει παρασχεθή ελευθερία προς έπιστημονικήν ερευναν έν τω διαστήματι, 
περιλαμβανομένων τής σελήνης και τών λοιπών ουρανίων σωμάτων, τά δέ Κράτη 
θέλουν διευκολύνει και ενθαρρύνει διεθνή συνεργασίαν έν τη διεξαγωγή της 
τοιαύτης έρεύνης. . . . 

ΑΡΘΡΟΝ II 
Το διάστημα, περιλαμβανομένων τής σελήνης καΐ τών λοιπών ουρανίων 

σωμάτων, δεν δύναται νά άποτελέση άντικείμενον εθνικής ιδιοποιήσεως, δι' αξιώ
σεως κυριαρχικών δικαιωμάτων, λόγω χρήσεως ή κατοχής ή δι' οιουσδήποτε 
ετέρους λόγους. 
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ΑΡΘΡΟΝ III 
Τά Συμβαλλόμενα Κράτη θά άσκώσι τάς δραστηριότητας των, καθ' δσον 

άφορα εις την διερεύνησιν και χρήσιν του διαστήματος, περιλαμβανομένων της 
σελήνης και των λοιπών ουρανίων σωμάτων, συμφώνως τω διεθνεΐ δικαίω, περι
λαμβανομένου και του Καταστατικού Χάρτου των Ηνωμένων Εθνών, επί τω 
τέλει διατηρήσεως της διεθνούς ειρήνης και ασφαλείας και προαγωγής της 
διεθνούς συνεργασίας και κατανοήσεως. 

ΑΡΘΡΟΝ IV 
Τά Συμβαλλόμενα Κράτη αναλαμβάνουν την ύποχρέωσιν δπως μή θέτωσιν 

εν τροχιά πέριξ της Γης οιαδήποτε αντικείμενα φέροντα πυρηνικά δπλα ή οιασ
δήποτε φύσεως δπλα μαζικής καταστροφής, μή έγκαταστήσωσι τοιαύτα δπλα 
επί τών ουρανίων σωμάτων ή τοποθετήσωσι ταύτα, καθ' οιονδήποτε τρόπον, εν 
τω διαστήματι. 

Ή σελήνη και τά λοιπά ουράνια σώματα δέον δπως χρησιμοποιούνται ύπό 
τών Συμβαλλομένων Κρατών αποκλειστικώς και μόνον δι' ειρηνικούς σκοπούς, 
θέλει άπαγορευθή ή καθίδρυσις στρατιωτικών βάσεων, εγκαταστάσεων και οχυ
ρώσεων, ή δοκιμή οιουδήποτε τύπου δπλων και ή διεξαγωγή στρατιωτικών 
ασκήσεων επί τών ουρανίων σωμάτων. Δεν απαγορεύεται ή χρήσις στρατιω
τικού προσωπικού δι' έπιστημονικήν ερευναν ή δι' οιουσδήποτε ετέρους ειρη
νικούς σκοπούς. Προς τούτοις δεν απαγορεύεται ή χρήσις οιουδήποτε εξοπλι
σμού ή μέσου αναγκαίου διά τήν είρηνικήν διερεύνησιν της σελήνης και τών 
λοιπών ουρανίων σωμάτων. 

ΑΡΘΡΟΝ V 
Τά Συμβαλλόμενα Κράτη δέον δπως θεωρώσιν τους άστροναύτας ως εκ

προσώπους τοΰ ανθρώπου εν τω διαστήματι και παρέχωσιν αύτοΐς πασαν δυ
νατήν βοήθειαν εν περιπτώσει ατυχήματος, κινδύνου ή αναγκαστικής προσ
γειώσεως έν τη εδαφική επικράτεια ετέρου Κράτους—Μέρους ή προσθαλασσώ
σεως έν τη ανοικτή θαλασσή. Έν αΐς περιπτώσεσιν άστροναυται ήθέλον οβτω 
προσγειωθή ή προσθαλασσωθή οδτοι δέον δπως έπιστρέφωνται ασφαλείς και 
αμελλητί εις το Κράτος τής εγγραφής τοΰ διαστημικού αυτών οχήματος. 

Έν τή ασκήσει δραστηριοτήτων έν τω διαστήματι και επί τών ουρανίων 
σωμάτων, οι άστροναυται ενός τών Συμβαλλομένων Κρατών δέον δπως παρέ
χωσι πασαν δυνατήν βοήθειαν εις τους άστροναύτας τών έτερων Συμβαλλο
μένων Κρατών. 

Τά Συμβαλλόμενα Κράτη θέλουν αμελλητί πληροφορήσει τά λοιπά Συμ
βαλλόμενα Κράτη ή τον Γενικόν Γραμματέα τών Ηνωμένων Εθνών περί παντός 
φαινομένου, δπερ ήθελον ανακαλύψει έν τω διαστήματι, περιλαμβανομένων της 
σελήνης και τών λοιπών ουρανίων σωμάτων, και δπερ θά ήδύνατο νά θέση έν 
κινδύνω τήν ζωήν ή τήν ύγείαν τών αστροναυτών. 

ΑΡΘΡΟΝ VI 
Τά Συμβαλλόμενα Κράτη θά ύπέχωσι διεθνώς ευθύνη ν διά τάς έθνικάς 

αυτών δραστηριότητας έν τω διαστήματι, περιλαμβανομένων τής σελήνης και 
τών λοιπών ουρανίων σωμάτων, ανεξαρτήτως εάν αϊ έν λόγω δραστηριότητες 
διεξάγωνται ύπό κυβερνητικών οργάνων ή μή κυβερνητικών τοιούτων, ως και 
διά τήν διεξαγωγήν τών εθνικών αυτών δραστηριοτήτων συμφώνως ταΐς δια
τάξεσι τής παρούσης Συμβάσεως. Αί δραστηριότητες μή κυβερνητικών Οργά
νων έν τω διαστήματι, περιλαμβανομένων τής σελήνης και τών λοιπών ουρα
νίων σωμάτων, χρήζουσι τής εξουσιοδοτήσεως και συνεχούς εποπτείας του 
ενδιαφερομένου Κράτους. Έ ν αις περιπτώσεσιν ασκούνται δραστηριότητες έν 
τω διαστήματι, περιλαμβανομένων τής σελήνης και τών λοιπών ουρανίων σω
μάτων, ύπό τίνος διεθνούς οργανισμού, ή ευθύνη διά τήν συμμόρφωσιν προς 
τάς διατάξεις τής παρούσης Συμβάσεως, βαρύνει τόσον τον διεθνή όργανισμόν 
δσον και τά μετέχοντα του τοιούτου οργανισμού Συμβαλλόμενα Κράτη. 
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ΑΡΘΡΟΝ VII 
"Εκαστον Συμβαλλόμενον Κράτος, όπερ ήθελεν εκτοξεύσει ή προαγάγει 

την έκτόξευσιν αντικειμένου τινός εν τω διαστήματι, περιλαμβανομένων της » 
σελήνης και των λοιπών ουρανίων σωμάτων, ώς και εκαστον Συμβαλλόμενον 
Κράτος, εκ της εδαφικής επικρατείας ή των τεχνικών μέσων ούτινος εκτο
ξεύεται άντικείμενόν τι, είναι διεθνώς υπεύθυνα δια πασαν ζημίαν έπαγομένην 
εις έτερον Συμβαλλόμενον Κράτος ή εις τά φυσικά ή νομικά αυτού πρόσωπα, « 
υπό του τοιούτου αντικειμένου ή τών συστατικών αυτού μερών επί τής Γής 
εν τω έναερίω χώρω ή τώ διαστήματι, περιλαμβανομένων τής σελήνης και 
λοιπών ουρανίων σωμάτων. 

ΑΡΘΡΟΝ VIII 
Το Συμβαλλόμενον Κράτος, εις ό είναι έγγεγραμμένον άντικείμενόν τι 

έκτοξευόμενον εν τω διαστήματι, θέλει διατηρήσει τήν δικαιοδοσίαν και έλεγχον 
αυτού επί του τοιούτου αντικειμένου, ώς και επί του έν αύτώ προσωπικού, έν * 
δσω τούτο ευρίσκεται έν τω διαστήματι ή επί τίνος ουρανίου σώματος. Ή 
κυριότης επί αντικειμένων έκτοξεύθέντων έν τω διαστήματι, περιλαμβανομένων 
και αντικειμένων προσεδαφιζομένων ή κατασκευαζόμενων επί τίνος ουρανίου 
σώματος, και επί τών συστατικών αυτού μερών, ουδόλως, επηρεάζεται ώς εκ > 
τής παρουσίας αυτών έν τώ διαστήματι ή επί του ουρανίου σώματος ή εκ τής 
επανόδου αυτών εις τήν Γήν. Τά τοιαύτα αντικείμενα ή συστατικά μέρη, άτινα 
ήθελον έξευρεθή πέραν τών ορίων τοΰ Συμβαλλομένου Κράτους, εις ο εΐναι 
εγγεγραμμένα, δέον όπως έπιστρέφωνται εις το έν λόγω Κράτος, όπερ, έφ' 
δσον ήθελε κληθή προς τούτο, οφείλει νά παράσχη στοιχεία καθοριστικά τής 
ταυτότητος των, πριν ή χωρήση ή επιστροφή των. 

ΑΡΘΡΟΝ IX 
Έν τη διερευνήσει και τη χρήσει τοΰ διαστήματος, περιλαμβανομένων τής 

σελήνης και τών λοιπών ουρανίων σωμάτων, τά Συμβαλλόμενα Κράτη θά 
καθοδηγώνται υπό τής αρχής τής συνεργασίας και τής αμοιβαίας βοηθείας, 
θά διεξάγωσι δε τάς δραστηριότητας των έν τώ διαστήματι, περιλαμβανομένων 
τής σελήνης και τών λοιπών ουρανίων σωμάτων, σεβόμενα τά αντίστοιχα συμ
φέροντα απάντων τών λοιπών Συμβαλλομένων Κρατών. Τά Συμβαλλόμενα 
Κράτη δέον όπως έπιδιώξωσι μελέτην τοΰ διαστήματος, περιλαμβανομένων της * 
σελήνης και τών λοιπών ουρανίων σωμάτων, προς τούτοις δε προβώσιν εις διε
ρεύνησιν αυτών κατά τρόπον μή έπαγόμενον επιβλαβή μίανσιν ώς και δυσμε
νείς μεταλλαγάς έν τω περιβάλλοντι τής Γής, απορρέουσας εκ τής εισαγωγής 
εξωγήινων αντικειμένων, και, οσάκις ήθελε παραστή ανάγκη, όπως λάβωσι τά · 
προς τούτο εκάστοτε ενδεδειγμένα μέτρα. Έάν Κράτος—Μέρος τής παρούσης 
Συμβάσεως εχη λόγους νά πιστεύη ότι οιαδήποτε δράστηριότης αυτού ή προ
γραμματισθέν πείραμα υπ' αυτού ή τών υπηκόων του, έν τω διαστήματι, περι
λαμβανομένων τής σελήνης και τών λοιπών ουρανίων σωμάτων, θά ήδύνατο 
νά προκαλέση πιθανώς επιβλαβή παρέμβασιν εις δραστηριότητας ετέρων Κρα
τών—Μερών σκοπούσας εις τήν είρηνίκήν διερεύνησιν και χρήσιν τοΰ διαστή
ματος, περιλαμβανομένων τής σελήνης και τών λοιπών ουρανίων σωμάτων, θέλει 
αναλάβει τήν ύποχρέωσιν διεξαγωγής διεθνών διαβουλεύσεων πριν ή χωρήση 
είς τήν άνάληψιν οιασδήποτε τοιαύτης διεθνούς δραστηριότητος ή τήν διεξα
γωγήν οιουδήποτε τοιούτου πειράματος. Κράτος—Μέρος τής παρούσης Συμ
βάσεως, όπερ έχει λόγους νά πιστεύη ότι ή δραστηριότης ή προγραμματισθέν 
πείραμα υπό έτερου Κράτους—Μέρους έν τώ διαστήματι, περιλαμβανομένων 
τής σελήνης και τών λοιπών ουρανίων σωμάτων, θά ήδύνατο νά προκαλέση 
πιθανώς επιβλαβή παρέμβασιν είς δραστηριότητας σκοπούσας είς τήν ε'ιρηνικήν » 
διερεύνησιν και χρήσιν του διαστήματος, περιλαμβανομένων τής σελήνης και 
τών λοιπών ουρανίων σωμάτων, δύναται νά ζητήση τήν διενέργειαν διασκέψεως, 
καθόσον άφορα είς τήν έν λόγω δραστηριότητα ή πείραμα. 



523 Ν. 42/72 

ΑΡΘΡΟΝ Χ 
Έπί τω τέλει προαγωγής διεθνούς συνεργασίας έν τή διερευνήσει και τή 

χρήσει τοΰ διαστήματος, περιλαμβανομένων της σελήνης και των λοιπών ουρά
νιων σωμάτων, συμφώνως προς τους σκοπούς της παρούσης Συμβάσεως, τά 
Συμβαλλόμενα Κράτη δέον Οπως έξετάζωσιν, έπί τη βάσει της αρχής της ϊσό
τητος οιανδήποτε αϊτησιν ήθελεν ύποβληθή παρ' έτερων Συμβαλλομένων Κρα
τών, οπώς τοις παρασχεθή ή δυνατότης νά παρακολουθήσωσι τήν πτήσιν δια
στημικών αντικειμένων, έκτοξευομένων υπό τών ενδιαφερομένων Κρατών. 

ΑΡΘΡΟΝ XI 
Έπί τω τέλει προαγωγής διεθνούς συνεργασίας έν τή ειρηνική διερευνήσει 

και χρήσει τοΰ διαστήματος, τά Συμβαλλόμενα Κράτη, άτινε ήθελον ασκήσει 
οιανδήποτε δραστηριότητα έν τω διαστήματι, περιλαμβανομένων της σελήνης 
και των λοιπών ουρανίων σωμάτων, συμφωνοΰσι δπως πληροφορώσι τον Γενικόν 
Γραμματέα τών Ηνωμένων Εθνών, προς τούτοις δε τήν δημοσίαν και διεθνή 
έπιστημονικήν κοινότητα, εις τήν μεγίστην, πρακτικώς δυνατήν έ'κτασιν, περί 
της φύσεως, τής διεξαγωγής, τοΰ τόπου και τών αποτελεσμάτων τών τοιούτων 
δραστηριοτήτων. "Αμα τή λήψει τών είρημένων πληροφοριών, ό Γενικός Γραμ
ματεύς τών Ηνωμένων Εθνών θά έδει νά εΐναι παρεσκευαμένος δπως μεταδώση 
ταύτας αμελλητί και ενεργώς. 

ΑΡΘΡΟΝ XII 
"Απαντες οι σταθμοί, εγκαταστάσεις, εξοπλισμός και διαστημικά οχήματα, 

έπί τής σελήνης και τών λοιπών ουρανίων σωμάτων, δέον δπως εΐναι ανοικτοί 
εις τους αντιπροσώπους έτερων Κρατών—Μερών, έπί τή βάσει τής αρχής της 
άμοιβαιότητος. Οι αντιπρόσωποι ούτοι όφείλουσι νά παράσχωσιν ευλογον ιτρο
ειδοποίησιν περί τής σκοπούμενης επισκέψεως των, Ινα οΰτω καταστή δυνατή 
ή διενέργεια τών ενδεδειγμένων διασκέψεων και ληφθώσιν αι μέγισται δύναται 
προφυλάξεις διά τήν άσφάλειαν και αποφυγήν οιασδήποτε παρεμβάσεως εις τήν 
όμαλήν λειτουργίαν τοΰ έπισκεφθησομένου τεχνικού κέντρου. 

ΑΡΘΡΟΝ XIII 
Αϊ διατάξεις τής παρούσης Συμβάσεως θά τυγχάνωσιν εφαρμογής έπί τών 

δραστηριοτήτων Κρατών—Μελών τής παρούσης Συμβάσεως έν τή διερευνήσει 
και χρήσει τοΰ διαστήματος, περιλαμβανομένων τής σελήνης και τών λοιπών 
ουρανίων σωμάτων, ανεξαρτήτως εάν αϊ τοιαΰται δραστηριότητες διενεργώνται 
υπό μεμονωμένου Κράτους—Μέρους τής παρούσης Συμβάσεως ή από κοινοΰ 
μεθ' έτερων Κρατών—Μερών, περιλαμβανομένων και τών περιπτώσεων, καθ1' ας 
αδται διενεργούνται έν τω πλαισίω διεθνών διακυβερνητικών οργανισμών. 

Πάν πρακτικής φύσεως θέμα, δπερ ήθελεν ανακύψει σχετικώς προς δρα
στηριότητας διενεργούμενος ύπό διεθνών διακυβερνητικών οργανισμών, έν τή 
διερευνήσει και χρήσει τοΰ διαστήματος, περιλαμβανομένων και της σελήνης 
και τών λοιπών ουρανίων σωμάτων, θέλει έπιλυθή ύπό τών Κρατών—Μερών. 
τής παρούσης Συμβάσεως εϊτε όμοΰ μετά τοΰ προσήκοντος διεθνοΰς οργανισμού 
εϊτε όμοΰ μεθ' ενός ή πλειόνων Κρατών—μελών τοΰ έν λόγω διεθνοΰς οργανι
σμού, άτινα είναι ωσαύτως Μέρη τής παρούσης Συμβάσεως. 

ΑΡΘΡΟΝ XIV 
1. Ή παρούσα Σύμβασις θά είναι ανοικτή εις άπαντα τά Κράτη προς ύπο

γραφήν. Πάν Κράτος δπερ δεν ήθελεν υπογράψει τήν παροΰσαν Σύμβασιν 
πριν ή αυτή τεθή έν ίσχύϊ συμφώνως τή παραγράφω 3 τοΰ παρόντος άρθρου, 
δύναται κατά πάντα χρόνον νά προσχώρηση αύτη μεταγενεστέρως. 

2. Ή παροΰσα Σύμβασις υπόκειται εις τήν έπικύρωσιν τών ύπογραψάντων 
Κρατών. Τά έγγραφα τής επικυρώσεως ώς και τά έγγραφα τής προσχωρήσεως 
θέλουν κατατίθεσθαι παρά ταΐς Κυβερνήσεσι τών Ηνωμένων Πολιτειών της 
'Αμερικής, τοΰ 'Ηνωμένου Βασιλείου τής Μεγάλης Βρεττανίας και Βορείου 
Ιρλανδίας και τής Ενώσεως τών Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών, 
αϊτινες ορίζονται ώδε ώς θεματοφύλακες τής παρούσης Συμβάσεως. 
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3. Ή παρούσα Σύμβασις θέλει τεθη εν ϊσχύϊ άμα τή καταθέσει των εγγρά
φων επικυρώσεως πέντε Κυβερνήσεων, περιλαμβανομένων και των δυνάμει της 
παρούσης Συμβάσεως έκτελούντων χρέη Θεματοφύλακος Κρατών. 

4. Καθ' δσον άφορα εις τα Κράτη, ών τα έγγραφα επικυρώσεως ή προσ
χωρήσεως ήθελον κατατεθή μετά την εναρξιν ισχύος της παρούσης Συμβάσεως, 
αυτή θέλει τεθη εν ίσχύϊ ευθύς μετά την κατάθεσιν τοΰ οικείου εγγράφου επι
κυρώσεως ή προσχωρήσεως. 

5. Αϊ άσκουσαι χρέη θεματοφύλακος Κυβερνήσεις θέλουν πληροφορήσει 
αμελλητί άπαντα τά υπογράφοντα ή προσχωρούντα Κράτη, περί της ημερομη
νίας εκάστης υπογραφής, της ημερομηνίας καταθέσεως εκάστου εγγράφου επι
κυρώσεως και προσχωρήσεως εις την παροΰσαν Σύμβασιν, ως και περί της 
ημερομηνίας ενάρξεως της ισχύος αυτής και έτερων γνωστοποιήσεων. 

6. Ή παρούσα Σύμβασις θέλει καταχωρισθή παρά ταΐς Κυβερνήσεσι των 
έκτελούντων χρέη θεματοφύλακος Κρατών συμφώνως τω άρθρω 102 του Κατα
στατικού Χάρτου των Ηνωμένων 'Εθνών. 

ΑΡΘΡΟΜ XV 
Οιονδήποτε των Συμβαλλομένων Κρατών δύναται νά προτείνη τροποποιή

σεις της παρούσης Συμβάσεως. Αί τοιαΰται τροποποιήσεις θέλουσι τεθη εν 
ίσχύϊ καθ' δσον άφορα εις εκαστον των Συμβαλλομένων Κρατών, δπερ ήθελεν 
άποδεχθή ταύτας, ευθύς ώς αί τροποποιήσεις γενώσιν άποδεκταί ύπό της πλειο
ψηφίας των Συμβαλλομένων Κρατών, μετέπειτα δέ, δι' εκαστον τών υπολοίπων 
Συμβαλλομένων Κρατών, άπό της ημερομηνίας της αποδοχής. 

ΑΡΘΡΟΝ XVI 
Οιονδήποτε τών Συμβαλλομένων Κρατών δύναται νά καταγγείλη τήν πα

ροΰσαν Σύμβασιν, μετά πάροδον έτους άπό της ενάρξεως της ισχύος της, δι' 
εγγράφου γνωστοποιήσεως αποστελλόμενης εις τάς Κυβερνήσεις τών έκτελούν
των χρέη θεματοφύλακος Κρατών. Ή τοιαύτη καταγγελία άρχεται ισχύουσα 
εν έτος μετά τήν ήμερομηνίαν λήψεως της τοιαύτης γνωστοποιήσεως. 

ΑΡΘΡΟΝ XVII 
Ή παρούσα Σύμβασις, ής το Άγγλικόν, Ρωσσικόν, Γαλλικόν, Μσπανικόν 

και Κινεζικόν κείμενον είναι έξ ϊσου αυθεντικά, θέλει κατατεθή παρά τοις 
άρχείοις τών Κυβερνήσεων τών έκτελούντων χρέη θεματοφύλακος Κρατών. 
Δεόντως κεκυρωμένα αντίγραφα της παρούσης Συμβάσεως θέλουν άποσταλή 
ύπό τών έν λόγω Κυβερνήσεων προς πάσας τάς Κυβερνήσεις τών υπογραφόντων 
και προσχωρησάντων Κρατών. 

Ή παρούσα Σύμβασις υπεγράφη ύπό τών κάτωθι υπογεγραμμένων δεόντως 
προς τούτω εξουσιοδοτουμένων. 


