
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ύπ Άρ. 776 τής 13ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1970 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
'Q περί Διεθνούς Συνθήκης περί Μή Διασποράς Πυρηνικών "Οπλων (Κυ

ρωτικός) Νόμος του 1970 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως είς τήν έπίσημον εφημε
ρίδα τής Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 8 του 1970 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΗΝ ΣΥΝΘΗΚΗΝ ΠΕΡΙ ΜΗ 
Δ Ι Α Σ Π Ο Ρ Α Σ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί Διεθνούς Συνθήκης Συνοδικός 
περί Μή Διασποράς Πυρηνικών "Οπλων (Κυρωτικός) Νόμος του 1970. τίτλος. 

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

«Συνθήκη» σημαίνει τήν Συνθήκην περί μή Διασποράς τών Πυ
ρηνικών "Οπλων, τήν γενομένη ν έν Νέα 'Υόρκη τήν 12ην Ιουνίου 
1968 δια τής ύπ' άρ. 2373 (XXII) 'Αποφάσεως τής Γενικής Συνε
λεύσεως τών Ηνωμένων Εθνών και τήν τεθεΐσαν δι* ύπογραφήν 
τήν 1 ην 'Ιουλίου 1968 ταυτοχρόνως έν Ούάσιγκτωνι, Λονδίνω καΐ 
Μόσχα. 

3 . Ή Συνθήκη, τής όποιας τό κείμενον εκτίθεται έν τφ Πίνακι, κύρωσις 
καΐ τήν οποίαν ή Δημοκρατία υπέγραψε τήν Ιην Ιουλίου 1968, ταύ. Συνθήκης. 
τοχρόνως έν Ούασιγκτώνι, Λονδίνφ καΐ Μόσχα, δυνάμει τής ύπ* dp. 
9265 καΐ ήμερομηνίαν Ιΐην Δεκεμβρίου 1969 Καλυπτικής 'Αποφάσεως 
τοΟ 'Υπουργικού Συμβουλίου, διά τοΟ παρόντος Νόμου κυρόΟται. 

(19) 
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πίναξ. ΠΙΝΑΞ 
("Αρθρον 3) 

ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΕΡΙ ΜΗ Δ Ι Α Σ Π Ο Ρ Α Σ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ 

Τά συνάπτοντα τήν παροΰσαν Συνθήκην Κράτη, καλούμενα έν τοις εφεξής 
«Συμβαλλόμενα Κράτη», 

Επειδή έλαβον ύπ* όψιν τήν έρήμωσιν ήν θά ήδύνατο νά ύποστή το άνθρώ
πινον γένος συνεπεία ενός πυρηνικού πολέμου και τήν ώς έκ τούτου ανάγκην 
καταβολής πάσης προσπάθειας προς άποτροπήν του κινδύνου ενός τοιούτου 
πολέμου και λήψεως άμα παντός μέτρου προς διαφύλαξιν τής ασφαλείας των 
λαών, 

'Επειδή είναι πεπεισμένα δτι ή διασπορά των πυρηνικών δπλων ήθελεν 
επαυξήσει σοβαρώς τόν κίνδυνον πυρηνικού πολέμου, 

Συμφώνως προς τάς αποφάσεις τής Γενικής Συνελεύσεως τών "Ηνωμένων 
Εθνών περί συνάψεως συμφωνίας δια τήν πρόληψη/ εύρυτέρας διασποράς τών 
πυρηνικών δπλων, 

Επειδή άνέλαδον νά συνεργασθούν προς διευκόλυνσιν τής εφαρμογής τών 
εγγυήσεων του Διεθνούς 'Οργανισμού 'Ατομικής 'Ενεργείας επί ειρηνικών πυρη
νικών έργων, 

'Επειδή παρέχουν τήν ύποστή ριξίν των προς πάσαν έρευναν, άνάπτυξιν 
καΐ λοιπάς προσπάθειας διά τήν προαγωγήν τής εφαρμογής, εντός τών πλαι
σίων του συστήματος εγγυήσεων του Διεθνούς 'Οργανισμού Ατομικής 'Ενερ
γείας, τής αρχής αποτελεσματικής διασφαλίσεως τής ροής προϊόντων καΐ υλι
κών διασπάσεως διά τής χρήσεως οργάνων και λοιπών τεχνικών μέσων είς 
ώρισμένά στρατηγικά σημεία, 

'Επειδή έπιβεβαιούν τήν αρχήν δτι τά πλεονεκτήματα έκ τών είρηνικών 
εφαρμογών τής πυρηνικής τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένων και οιωνδήποτε 
τεχνολογικών υποπροϊόντων ατινα θά ήδύναντο νά αποκτήσουν τά πυρηνικά 
κράτη έκ τής προαγωγής εκρηκτικών πυρηνικών συσκευών, δέον δπως κατα
στούν προσιτά δι* ειρηνικούς σκοπούς είς άπαντα τά Συμβαλλόμενα Κράτη, 
πυρηνικά τοιαύτα ή μή, 

Επειδή έχουν πεισθή δτι διά τήν προαγωγήν τής έν λόγω αρχής άπαντα 
τά Συμβαλλόμενα Κράτη έχουν τό δικαίωμα νά συμμετέχουν είς δσον τό δυ
νατόν μεγαλυτέρας κλίμακος άνταλλαγήν επιστημονικών πληροφοριών, συμ
βάλλοντα άμα κατ' Ιδίαν ή έν συνεργασία μετ* άλλων Κρατών είς τήν περαι
τέρω άνάπτυξιν τής εφαρμογής τής ατομικής ενεργείας δι ' είρηνικούς σκοπούς, 

'Επειδή δηλοϋν τήν πρόθεσίν των δπως πραγματοποιήσουν τό ένωρίτερον 
δυνατόν τήν διακοπήν του ανταγωνισμού πυρηνικών δπλων καί δπως λάβουν 
αποτελεσματικά μέτρα προς τήν κατεύθυνσιν του πυρηνικοΟ αφοπλισμού, 

'Επειδή προτρέπουν τήν συνεργασίαν πάντων τών Κρατών διά τήν έπίτευ
ξιν του σκοπού τούτου, 

'Επειδή άναμιμνήσκονται τής ύπό τών Συμβαλλομένων Κρατών εκφρα
σθείσης αποφάσεως κατά τήν Συνθήκην του έτους 1963 περί καταργήσεως τών 
δοκιμών ατομικών δπλων είς τήν άτμοσφαιραν, είς τό άπώτερον διάστημα καί 
ύποβρυχίως, καθ* α εκτίθεται είς τό προοίμιον τής έν λόγω Συνθήκης, έν τη 
προσπαθεία ολοσχερούς διακοπής πασών τών εκρηκτικών δοκιμών πυρηνικών 
δπλων διά παντός καί συνεχίσεως τών σχετικών προς τόν σκοπόν τοΟτον δια
πραγματεύσεων. 

Επειδή επιθυμούν τήν ϋφεσιν τής διεθνοΟς εντάσεως καί τήν ένΐόχυσιν της 
μεταξύ τών Κρατών εμπιστοσύνης προς τόν σκοπόν διευκολύνσεως τής διακο
πής κατασκευής πυρηνικών δπλων, τής εκκαθαρίσεως απάντων τών υπαρχόντων 
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αποθεμάτων των, και τήν έκ των κρατικών οπλοστασίων έξάλειψιν τών πυρη
νικών δπλων καί τών μέσων παραδόσεως τούτων, δυνάμει συνθήκης περί γενικού 
καΐ πλήρους αφοπλισμοί) όπό αύστηρόν καΐ άποτελεσμοπικόν διεθνή έλεγχον, 

'Επειδή άναμιμνήσκονται δτι κατά τον Καταστατικόν Χάρτην τών Ηνωμέ
νων Εθνών τά Κράτη δέον δπως είς τάς διεθνείς αυτών σχέσεις απέχουν της 
απειλής ή χρήσεως βίας εναντίον της εδαφικής άκεραιότητος ή πολιτικής ανε
ξαρτησίας οιουδήποτε Κράτους ή καθ' οίονδήποτε τρόπον άσυμβίβαστον προς 
τους σκοπούς τών 'Ηνωμένων Εθνών, καΐ δτι ή έδραίωσις καΐ διατήρησις της 
διεθνούς είρήνης καΐ ασφαλείας δέον νά προάγηται μέ τήν δσον τό" δυνατόν 
έλαχίστην διάθεσιν έμψυχου υλικού καΐ οίκονομικών πόρων του κόσμου δι* εξο
πλισμούς, 

Συνεφώνησαν τά κάτωθι : 
"Αρθρον Ι 

"Εκαστον τών έκ τών πυρηνικών δυνάμεων συμβαλλομένων κρατών ανα
λαμβάνει τήν ύποχρέωσιν δπως μή μεταβίβαση αμέσως ή εμμέσως προς οιον
δήποτε τρίτον πυρηνικά δπλα ή άλλας έκρηκτικάς συσκευάς ή τόν έλεγχον έπί 
τών τοιούτων δπλων και συσκευών' και δπως ουδαμώς βοηθήση, ένθαρρύνη ή 
προτρέψη οίονδήποτε μή πυρηνικόν Κράτος είς τήν κατασκευήν ή άλλως άπό
κτησιν πυρηνικών δπλων ή άλλων πυρηνικών εκρηκτικών συσκευών ή είς τόν 
Ιλεγχον τούτων. 

"Αρθρον 11 
"Εκαστον τών έκ τών Συμβαλλομένων είς τήν παρουσαν Συνθήκην μή 

πυρηνικών Κρατών αναλαμβάνει τήν ύποχρέωσιν δπως μή δεχθή τήν μεταδί
βασιν, αμέσως ή εμμέσως, παρ* οιουδήποτε μεταβιβάζοντος, πυρηνικών δπλων 
ή άλλων πυρηνικών εκρηκτικών συσκευών ή τοΟ έλεγχου τούτων, μή κατα
σκευάζη ή αποκτά καθ' οίονδήποτε τρόπον πυρηνικά δπλα ή άλλας πυρηνικάς 
έκρηκτικάς συσκευάς, έτι δέ δπως μή επιζήτηση ή δεχθή βοήθειαν διά τήν κατα
σκευήν πυρηνικών δπλων ή άλλων εκρηκτικών πυρηνικών συσκευών. 

.'*■ : "Αρθρον ΠΙ 
1. "Εκαστον τών έκ τών συμβαλλομένων τη παρούση Συνθήκη μή πυρη

νικών Κρατών αναλαμβάνει τήν ύποχρέωσιν δπως δεχθή εγγυήσεις, κατά τά 
έκτεθησόμενα είς σύμβασιν διαπραγματευθησομένην καί συναφθήσομένην μετά 
του Διεθνούς 'Οργανισμού 'Ατομικής 'Ενεργείας κατά τό καταστατικόν καί 
συμφώνως προς τό σύστημα έγγυοδοτήσεων ταύτης, διά τήν άποκλειστικήν 
έξακρίβωσιν τής εκπληρώσεως τών δυνάμει της παρούσης άναληφθεισών υπο
χρεώσεων του προς τόν σκοπόν αποτροπής τής διασποράς της πυρηνικής ενερ
γείας έξ είρηνικών χρήσεων είς πυρηνικά δπλα ή άλλας έκρηκτικάς πυρηνικάς 
συσκευάς. ΑΙ διαδικασίαι, διά τάς εγγυήσεις τάς άπαιτουμένας ύπό του πα
ρόντος άρθρου θά άκολουθώνται έν σχέσει προς τά προϊόντα ή τά είδικά 
προϊόντα διασπάσεως είτε ταύτα παράγονται, κτώνται ή χρησιμοποιούνται εΙς 
πασάν κυρίαν πυρηνικήν έγκατάστασιν ή ευρίσκονται έκτος τοιαύτης εγκατα
στάσεως. Αί διαδικασίαι διά τάς κατά τό παρόν άρθρον έγγυοδοτήσεις θά 
Εχωσιν έφαρμογήν έπί πάσης ακατέργαστου Ολης ή είδικών προϊόντων διασπά
σεως, είς άπάσας τάς είρηνικάς πυρηνικάς ενεργείας παντός Κράτους, είς τήν 
δικαιοδοσίαν αυτού, ή είς τάς παρ' αύτου έλεγχομένας επιχειρήσεις οπουδήποτε 
κειμένας. 

2. "Εκαστον τών συμβαλλομένων κρατών αναλαμβάνει τήν ύποχρέωσιν 
δπως μή προμηθεύη : 

(α) ακατέργαστους ΰλας ή είδικά προϊόντα διασπάσεως' f\ 
(β) έξοπλισμόν ή Ολας είδικώς έπινοηθείσας f) κατασκευασθείσας διά 

τήν έπεξεργασίαν, χρήσιν ή παραγωγήν είδικοΟ ΒιασπαστικοΟ ύλι. 
κοΟ, προς οίονδήποτε μή πυρηνικόν Κράτος δι* είρηνικούς σκοπούς, 
έκτος έάν αϊ περί ών ολαι καί προϊόντα υπόκεινται είς τάς κατά τό 
παρόν άρθρον έγγυοδοτήσεις. 
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3. At κατά τό παρόν άρθρον έγγυοδοτήσεις θά εφαρμοσθούν κατά τρόπον 

σύμφωνον τρός τάς διατάξεις του άρθρου IV της παρούσης Συνθήκης, αμα δέ 
καΐ κατά τρόπον ώστε νά άποφευχθη ή παρεμπόδισις της οίκονομικής f\ τεχνο
λογικής αναπτύξεως των Συμβαλλομένων ή της διεθνούς συνεργασίας έν τω 
πεδίω της ειρηνικής πυρηνικής δραστηριότητος, συμπεριλαμβανομένης τής διε
θνούς ανταλλαγής πυρηνικού υλικού και εξοπλισμού διά τήν έπεξεργασίαν, 
χρήσΐν ή πάραγωγήν πυρηνικού υλικού δΓ ειρηνικούς σκοπούς Κατά τάς δια
τάξεις τοΰ παρόντος άρθρου και τής έν τω προοιμίω τής Συνθήκης αρχής περί 
εγγυήσεων. 

4. Τά έκ των συμβαλλομένων μή πυρηνικά Κράτη θά συνάπτουν συμφωνίας 
μετά τοΰ Διεθνούς 'Οργανισμού 'Ατομικής 'Ενεργείας προς έξυπηρέτησιν τών 
δρων τοΰ παρόντος άρθρου, είτε κεχωρισμένως είτε άπό κοινού μετ* άλλων 
Κρατών, συμφώνως προς τό καταστατικόν τοΰ Διεθνούς 'Οργανισμού 'Ατομικής 
'Ενεργείας. ΑΙ διαπραγματεύσεις διά τάς τοιαύτας συμφωνίας άρχονται εντός 
180 ήμερων άπό τής ημέρας καθ' ήν θά τεθή αρχικώς έν ίσχύϊ ή παρούσα Συν
θήκη. Διά τά Κράτη άτινα θά καταθέσουν τά έγγραφα των επικυρώσεως ή 
προσχωρήσεως μετά τήν λήξιν τής προθεσμίας τών 180 ήμερων, ή διαπραγμά
τευσις τών τοιούτων συμφωνιών άρχεται τό άργότερον κατά τήν ήμέραν τής 
τοιαύτης καταθέσεως. Ή ισχύς τών τοιούτων συμφωνιών άρχεται τό άργό
τερον εντός δέκα οκτώ μηνών άπό τής ενάρξεως τών σχετικών διαπραγμα
τεύσεων. 

"Αρθρον IV 
1. Ουδεμία διάταξις τής παρούσης Συνθήκης δύναται νά έρμηνευθή ως 

προσβάλλουσα τό άναφαίρετον δικαίωμα πάντων τών Συμβαλλομένων Κρα
τών νά προάγουν τήν ερευναν, πάραγωγήν και χρησιμοποίησα/ τής πυρηνικής 
ενεργείας δι' είρηνικούς σκοπούς, άνευ διακρίσεως καί συμφώνως προς τάς 
διατάξεις τών άρθρων Ι και II τής παρούσης Συνθήκης. 

2. "Απαντα τά Συμβαλλόμενα Κράτη αναλαμβάνουν τήν ύποχρέωσιν δπως 
διευκολύνουν καί δικαιούνται δπως συμμετέχουν εις τήν δσον τό δυνατόν εύρυ
τέραν άνταλλαγήν εξοπλισμού, υλικών καί επιστημονικών καί τεχνολογικών 
πληροφοριών προς χρησιμοποίησιν τής πυρηνικής ενεργείας δι* ειρηνικούς σκο
πούς. Τά έκ τών Συμβαλλομένων Κρατών δυνάμενα νά πράξουν τούτο θά 
συνεργάζωνται £τι ίνα συμβάλλουν είτε κατ' ιδίαν εϊτε άπό κοινού μετ' άλλων 
Κρατών ή διεθνών οργανισμών εις τήν περαιτέρω άνάπτυξιν τών εφαρμογών 
τής πυρηνικής ενεργείας δι' ειρηνικούς σκοπούς, κυρίως εις τάς επικρατείας 
τών έκ τών συμβαλλομένων μή πυρηνικών κρατών, λαμβανομένων δεόντως ύπ' 
δψιν τών αναγκών τών έν αναπτύξει περιοχών τοΰ κόσμου. 

"Αρθρον V 
"Εκαστον τών έκ τών Συμβαλλομένων Κρατών αναλαμβάνει τήν ύπο

χρέωσιν δπως λάβη τά κατάλληλα μέτρα ίνα διασφάλιση ώστε, συμφώνως προς 
τάς διατάξεις τής παρούσης Συνθήκης, υπό τήν δέουσοτν διεθνή έποπτείαν καί 
διά τών καταλλήλων διεθνών μεθόδων, τά έκ τών ειρηνικών εφαρμογών πυρη
νικών εκρήξεων δυνάμενα νά προκύψουν πλεονεκτήματα καταστούν προσιτά 
εις τά έκ τών Συμβαλλομένων Κρατών μή πυρηνικά τοιαΰτα άνευ διακρίσεως 
καί δπως τά τοιαύτα Κράτη επιβαρυνθούν διά τάς χρησιμοποιηθησομένας έκρη
κτικάς συσκευάς μέ δσον τό δυνατόν όλιγώτερον κόστος εξαιρούμενα άμα 
πάσης δαπάνης ερευνών καί αξιοποιήσεως. Τά μή πυρηνικά έκ τών Συμβαλ
λομένων Κρατών θά δύνανται νά επιτυγχάνουν τήν παραχώρησιν τών πλεονε
κτημάτων τούτων, δυνάμει ειδικής διεθνοΰς συμβάσεως ή συμβάσεων, μέσω 
καταλλήλου διεθνοΰς όργανισμοΰ εις δν θά άντιπροσωπεύωνται καί τά μή πυ
ρηνικά έκ τών Συμβαλλομένων Κρατών κατά τρόπον δίκαιον. At σχετικαΐ 
διαπραγματεύσεις άρχονται τό ταχύτερον δυνατόν μετά τήν £ναρξι<ν τής Ισχύος 
τής παρούσης Συνθήκης. Τά μή πυρηνικά έκ τών Συμβαλλομένων Κρατών 
δύνανται ίτι νά αποκτήσουν, έάν τό έπιθυμοΰν, τά έν λόγω ωφελήματα καί επί 
τή βάσει διμερών συμφωνιών. 
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"Αρθρον VI 
"Εκαστον των συμβαλλομένων Κρατών αναλαμβάνει τήν υποχρέωσα/^ δπως 

καλή τή πίστει προβή εις δ ιαπραγματεύσε ις προς λήψιν αποτελεσματικών μέ

τρων δια τήν συντομωτέραν διακοπήν του ανταγωνισμού πυρηνικών δπλων και 
τον πυρηνικόν άφοπλισμόν, και προς σύναψιν συνθήκης γενικού καΐ πλήρους 
αφοπλισμού ύπό αύστηρόν και άποτελεσματικόν διεθνή έλεγχον. 

"Αρθρον VII 
Ουδεμία διάταξις της παρούσης Συνθήκης προσβάλλει τό δικαίωμα οιασ

δήποτε ομάδος Κρατών δπως συνάπτουν περιφερειακός συμβάσεις κατά τρόπον 
διασφαλίζοντα τήν πλήρη άπουσίαν πυρηνικών δπλων έκ τών οικείων επικρα

τειών των. 
"Αρθρον V I I I 

1. Παν Συμβαλλόμενον Κράτος δύναται να προτείνη τροποποιήσεις της 
παρούσης Συνθήκης. Τό κείμενον πάσης προτεινομένης τροποποιήσεως υπο
βάλλεται εις τάς Κυβερνήσεις θεματοφύλακας αΐτινες κοινοποιούν τούτο προς 
άπαντα τά Συμβαλλόμενα Κράτη. Έ ά ν τό εν τρίτον τουλάχιστον τών Συμ
βαλλομένου Κρατών ήθελον ζητήσει τούτο, α'ι έν λ ό γ ω Κυβερνήσεις συγκαλούν 
συνδιάσκεψιν ε'ις ην προσκαλούν άπαντα τά συμβαλλόμενα κράτη προς μελέτη ν 
της περί ής ό λόγος τροποποιήσεως. 

2. Πάσα τροποποίησις της παρούσης συνθήκης δέον νά έγκριθή ύπό της 
πλειοψηφίας τών Συμβαλλομένων Κρατών, συμπεριλαμβανομένων και τών 
ψήφων πάντων τών πυρηνικών συμβαλλομένων Κρατών και τών λοιπών Κρατών, 
άτινα, κατά τόν χρόνον κοινοποιήσεως της τροποποιήσεως, τυγχάνουν μέλη τοΰ 
Συμβουλίου Διοικητών του Διεθνούς 'Οργανισμού 'Ατομικής Ε ν ε ρ γ ε ί α ς . Ή 
περί ής ό λόγος τροποποίησις άρχεται ισχύουσα δσον άφορα πάν συμβαλλό
μενον κράτος δπερ θά εχη καταθέσει τό κυρωτικόν έγγραφον της τοιαύτης τρο
ποποιήσεως, άπό της καταθέσεως τών τοιούτων κυρωτικών έ γ γ ρ α φ ω ν ύπό τήο 
πλειοψηφίας τών ουμβα?ν.λομένων Κρατών, συμπεριλαμβανομένων και τών κυ
ρωτικών έ γ γ ρ α φ ω ν πάντων τών πυρηνικών Κρατών άτινα τυγχάνουν συμβαλ
λόμενα τή παρούση Κράτη, ως και πάντων τών λοιπών Συμβαλλομένων Κρατών 
άτινα, κατά τόν χρόνον κοα/οποιήσεως της τροποποιήσεως, τυγχάνουν μέλη του 
Συμβουλίου Διοικητών του Διεθνούς 'Οργανισμού 'Ατομικής 'Ενεργείας . Μετά 
ταυτα, ; ή ισχύς της έν λ ό γ ω τροποποιήσεως άρχεται δΓ οιονδήποτε συμβαλλό
μενον' κράτος ά μ α τή καταθέσει τοΰ σχετικού εγγράφου του περί επικυρώσεως 
της τροποποιήσεως. 

3. Πέντε έτη μετά τήν έναρξιν της ισχύος της παρούσης Συνθήκης θά 
συνέλθη εις Γενεύην 'Ελβετίας διάσκεψις τών Συμβαλλομένων Κρατών 'ίνα 
εξέταση τά της λειτουργίας της παρούσης Συνθήκης προς τόν σκοπόν δπως 
διασφαλισθή ή πραγματοποίησις τών έν τω προοιμίω και ταΐς διατάξεσι αυτής 
σκοπών. Κατά πενταετή μετά ταύτα διαστήματα συμβαλλόμενα κράτη εκπρο
σωπούντα πλε^ , ιηφίαν δύνανται νά επιτύχουν κατόπιν σχετικής προτάσεως προς 
τάς ανωτέρω Κυβερνήσεις, τήν σύγκλησιν περαιτέρω διασκέψεο^ν άποβλεπουσών 
εις τόν αυτόν σκοπόν της εξετάσεως τών της λειτουργίας της παρο·.'ση<' 
Συνθήκης. 

"Αρθρον IX 
1. Τήν παροΰσαν Συνθήκην δύναται νά ύπυγράψη πάν κράτος. 0 : ονδή 

ποτέ κράτος μη υπόγραψαν ταύτην προ της ενάρξεως τής ισχύος της κατά τάς 
διατάξεις τής παραγράφου 3 τοΰ παρόντος άρθρου δύναται νά πράξη τούτο 
ό,ιοτεδήποτε. 

2^ Ή παρούσα Συνθήκη υπόκειται εις τήν κύρωσιν τών προσυπογράφοντα ι 
κρατών. Τά κυρωτικά έ γ γ ρ α φ α και τά έ γ γ ρ α φ α προσχωρήσεως θά κατατί
θενται π α ρ ά ταΐς Κυβερνήσεσι τών 'Ηνωμένων Πολιτειών 'Αμερικής, Ηνωμένου 
Βασιλείου Μεγάλης Βρεττανίας και Βορείου Ι ρ λ α ν δ ί α ς και τής Ενώσεως 
Σοβιετ ικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών, αϊτινες ορίζονται ώδε Κυβερνήσεις
θεματοφύλακες . 
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3. Ή ισχύς της παρούσης Συνθήκης άρχεται μετά τήν έπικύρωσίν της υπό 
των Κρατών ών αϊ Κυβερνήσεις ορίζονται θεματοφύλακες της Συνθήκης, καΐ 
τεσσαράκοντα έτερων κρατών συνυπογραφόντων τήν παρουσαν Συνθήκην καΐ 
καταθεσάντων τά σχετικά έγγραφα επικυρώσεως. Προς έξυπηρέτησιν της πα
ρούσης Συνθήκης, πυρηνικόν Κράτος θεωρείται πάν κράτος δπερ έχει κατα
σκευάσει και προκαλέσει έκρηξιν πυρηνικού δπλου ή άλλης πυρηνικής εκρη
κτικής συσκευής προ τής 1ης Ιανουαρίου του έτους 1967. 

4. Δια τά Κράτη τών οποίων τά έγγραφα κυρώσεως ή προσχωρήσεως έχουν 
κατατεθή μετά τήν έναρξιν τής ισχύος τής παρούσης Συνθήκης, ή τοιαύτη Ισχύς 
άρχεται άπό τής ημέρας τής καταθέσεως τών τοιούτων έγγραφων των επικυ
ρώσεως ή προσχωρήσεως. 

5. Αϊ Κυβερνήσεις—θεματοφύλακες θά είδοποιουν πάραυτα πάν προσυπο
γράφον" ή προσχωρούν κράτος περί τής ημερομηνίας τής τοιαύτης υπογραφής, 
τής ημερομηνίας καταθέσεως έκαστου έγγραφου επικυρώσεως ή προσχωρή
σεως, τής ημερομηνίας ενάρξεως τής Ισχύος τής παρούσης Συνθήκης και τής 
ημερομηνίας λήψεως αίτήσεων περί συγκλήσεως διασκέψεως ή άλλων ειδοποιή
σεων. 

6. Ή παρούσα Συνθήκη καταχωρηθήσεται παρά τών Κυβερνήσεων—θεμα
τοφυλάκων κατά τό άρθρον 102 τοΰ Καταστατικού Χάρτου τών Ηνωμένων 
Εθνών. 

"Αρθρον Χ 
 1. "Εκαστον τών συμβαλλομένων κρατών, εν τη ασκήσει τής εθνικής κυ
ριαρχίας του, έχει τό δικαίωμα όπως αποχώρηση τής Συνθήκης έάν κρίνη δτι 
έκτακτα γεγονότα, άφορώντα εις τό άντικείμενον τής παρούσης Συνθήκης, 
θέτουν έν κινδύνω υπέρτατα συμφέροντα τής χώρας αύτοΰ. Έ ν ταύτώ θά 
κοινοποίηση ε'ιδοποίησιν προς άπαντα τά Συμβαλλόμενα Κράτη και τό Συμ
βούλιον Ασφαλείας τών Ηνωμένων Εθνών τρεΐς μήνας .προ τής άναγγελλο
μένης αποχωρήσεως. Ή είδοποίησις αυτή θά έκθετη τά έκτακτα γεγονότα 
άτινα θεωρούνται δτι έθεσαν έν κινδύνω τά υπέρτατα συμφέροντα του. 

2. Είκοσι πέντε έτη άπό τής ενάρξεως τής ισχύος τής Συνθήκης θά συνέλθη 
διάσκεψις ϊνα άποφασίση έάν ή Συνθήκη θά ίσχύη απεριορίστως ή θά παραταθή 
δι' έν ώρισμένον χρονικόν διάστημα ή διαστήματα. Ή τοιαύτη άπόφασις θά 
ληφθή διά πλειοψηφίας τών Συμβαλλομένων Κρατών. 

"Αρθρον XI 
Ή παρούσα Συνθήκη ής τό κείμενον εις τήν Άγγλ ικήν , Ρωσσικήν, Γαλλι

κήν, Ίσπανικήν καΐ Κινεζική ν είναι έξ ϊσου αύθεντικόν, θά κατατεθή εις τά 
άρχεΐα τών Κυβερνήσεων—θεματοφυλάκων. Δεόντως κεκυρωμένα αντίγραφα 
ταύτης θά διαβιβασθούν παρά τών θεματοφυλάκων προς τάς Κυβερνήσεις 
τών προσυπογραφόντων και προσχωρούντων κρατών. 

Έτυπώθη έν τφ Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


