
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

υπ 'Αρ. 801 της 15ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1970 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ό περί του Πρωτοκόλλου της Χάγης και της Συμβάσεως της Γουαδαλα-

χάρας (Κυρωτικός) Νόμος του 1970 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως είς τήν έπί-
σημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του 
Συντάγματος. 

'Αριθμός 66 του 1970 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛλΟΝ ΤΟ ΓΕΝΟΜΕΝΟΝ ΕΝ ΧΑΓΗ 
ΤΗΝ 2'8ΗΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1955 ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΙΝ ΤΗΝ 
ΣΥΝΑΦΘΕΙΣΑΝ ΕΝ Γ Ο Υ Α Δ Α Λ Α Χ Α Ρ Α ΤΗΝ Ι8ΗΝ ΣΕΠΤΕΜ
ΒΡΙΟΥ 1961 ΔΙΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕ
ΠΛΗΡΩΘΗ Η ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΤΗΣ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ ΤΗΣ Ι2ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
1929 ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΙΝ ΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΦΟ
ΡΩΝΤΩΝ ΕΙΣ ΔΙΕΘΝΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΝ MET ΑΦΟΡΑΝ 

'Επειδή ή Σύμβασις της Βαρσοβίας ή συναφθείσα τήν Ι2ην Όκτω Προοίμιον. 
βρίου 1929 διά τήν ένοποίησιν ωρισμένων κανόνων άφορώντων εϊς

; 

διεθνή άεροπορικήν μεταφοράν εξακολουθεί νά Ισχύη και νά δεσμεύη 
τήν Δημοκρατίαν. 

Και επειδή διά Πρωτοκόλλου γενομένου έν Χάγη τήν 28ην Σεπτεμ
βρίου 1955 ώρισμένοι κανόνες της Συνθήκης της Βαρσοβίας έτροπο
ποιήθησαν. 

ΚαΙ επειδή διά Συμβάσεως συναφθείσης έν Γουαδαλαχάρα τήν Ι8ην 
Σεπτεμβρίου 1961 ή έν λόνω Σύμβασις της Βαρσοβίας καΐ τό Πρωτό-
κολλον τής Χάγης συνεπληρώθησαν διά συμπληρωματικών έν αυτί} 
προβλέψεων. 

ΚαΙ επειδή ή Κυπριακή Δημοκρατία δι* αποφάσεως τοϋ 'Υπουργικού 
Συμβουλίου ΰπ* άρ. 9681 καΐ ήμερομηνίαν Ι4ην Μαΐου 1970, απεφάσισε 
τήν προσχώρησιν είς τό έν λόγω Πρωτόκολλον καΐ τήν Συμπληρωμα-
τικήν Σύμβασιν τής Γουαδαλαχάρας. 

Διά ταΰτα ή Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 

. Ι. Ό παρών Νομός θά άναφέρηται ώς 6 περί τοΰ Πρωτοκόλλου Συνοπτικός 
τής Χ4γης και τής Συμβάσεως τής Γουαδαλαχάρας (Κυρωτικός) Νόμος τίτλος. 
του 1*70. . . . - , · · . . · 



Ερμηνεία 2. Έν τω παρόντι Νομω,.?έκτος έά^ έκ τοΟ κειμένου προκύπτη διά
φορος Εννοια— '

ξ
\ , ' .Γν 

«Πρωτόκολλον τής Χάγης^ Σημαίνει τό Πρωτόκολλον το γενό
μενον έν Χάγη τήν 28ην Σεπτεμβρίου 1955 τό άφορων είς τήν Σύμ
βασιν της Βαρσοβίας ^τήν , συναφ&εΐσαχ τήν Ι2ην 'Οκτωβρίου 1929 
διά τήν Ενοποίήσίν ωρισμένων Κανόνων" έν σχέσει ττρός τήν Διεθνή 

rijcTCK Αεροττορικήν Μεταφοράν τό. κείμενον της οποίας εκτίθεται είς τόν 
ικνοί. ~ Πρώτον

? Πίνακα <~' ~—  '""'"" 
«Σόμβασις τής Γρυαδαλαχάρας» σημαίνει τήν σϋμβασιν τήν συ

ναφθεϊσαν έν Γουαδαλαχάρα τήν Ι8ην Σεπτεμβρίου 1961 δι" ής συνε
πληρώθη ή άνω αναφερομένη Συμβασις τής Βαρσοβίας τής 12ης 

Δεύτερος 'Οκτωβρίου 1929, τό'"Κείμενον τής οποίας εκτίθεται είς τόν Δεύτερον 
πίναξ.. _ Πίνακα. 

Πρωτόκολλον 3. Τό Πρωτόκολλον της Χάγης καΐ ή Σύμβασις τής Γουαδαλαχάρας 
*

α . . διά του παρόντος Νόμου κ'υρουται. 

^ ,■ ,■ ΠΡΩΤΟΣ,ΠΙΝΑΞ · · . . · . : ; 

("Αρθρον 2) 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ, 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΝ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙΣΗΣ ΕΝ,ΒΑΡΣΟΒίΑ ΤΗ Ι2Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

1929;ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΩΡΙΣΜΕΝΩΝ Κ Α Ν Ο Ν Ω Ν ' , 
ΑΦΟΡΩΝΤΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΔΓ ΑΕΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΝ ;,. '»

 ' · : . : ; : .  , : Έ'νΧάγητή 28η Σετττεμβρίου 1955/
 :

' ■' - :
■· " 

Αϊ Συ μβαλλόμε.ναι/.Κυβερνήσεις φρονοΰσαι εύκταίαν τήν τροττο

ποίησιν της Συμβάσεως περί "Ενοποιήσ,εως Ωρισμένων Κανόνων 
'άφόρώντωνείς,τήν, Διεθνήδι* "Αέρος Μεταφοράν, ήτις υπεγράφη 

έν Βαρσοβία τη J2η /Οκτωβρίου \?2% ' 

Συνεφώνησαν τά έν τοις άκολουθοις : " ' ■' ·,·| * . 

, ' , . / ,  Λ; ■ "· ,;> ! . . ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ί . ' ■ ' ' , . ' ■ . : «''..··: 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΕΧΘΕΙΣΑΙ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΕΙ " ' ; '"< 

:;■-. ···. "■ Λ · :
· <■■-■■ ■· "Αρθρον £,'.',...· '\ s " V ,".. ' . ;  , :? 

"Εν άρθρω Ι τής Συμβάσεως^ >' ;  _./ ,·

(α) Ή παράγραφος 2 θέλει άπαλειφθή καί άντικατασταθή διά τής ακολούθου : 
«2. ΧαρακτηρΙζέταΐΛ<διεθνής μεταφοράς, έν τή έννόία τής παρούσης Συμβάσεως, 

πάσα μεταφορά έν τή,όποίά, συμφώνως πρδς τά υπότων Μέρων συμφωνηθέντα, 
τό ση μείον"τής

Μ αναχωρήσεως καί τό σημέϊον^τοΟ προορι,σμόΟ/άνεξφτήτως 
έάν λάβη χώραν διακοπή τής μεταφοράς ή μετάφόρτώ'σις, ευρίσκονται εΙτέ

Γ
έπΙ 

τοΟ εδάφους δύο Υψηλών Συμβαλλομένων^Μερφν είτε έττ,Ι ,TQO εδάφους, ενός 
μόνον ΎψηλοΟ Συμβαλλομένου Μέρους, έφοσον συνεφωνήθη. σημέΐον σταθ
μεύσεως εντός τόΌ ίέδάφόυς έτερου Κράτους καΙέάνΈτι το ΚράτοςντοΟτο δέν 
είναι 'Υψήλόν Συμβαλλομένόν Μέρος.■'■> ^""" ; '." <«.>:-.ιΙ~:., j ;> ., 4 ·>5 ^ . . . . ρ , . 

Μεταφορά μεταξύ δύο σημείων εντός τοΟ εδάφους ενός 'Υψηλού Συμβαλλο
μένου Μέρους Ανευ συμπεφωνημένου σημείου σταθμεύσεως Ιντός τοΟ ίσάφους 
ετέρου Κράτους δέν λογίζεται διεθνής έν VQ Ιννοία τής παρούσης Συμβάσεως.» 
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(//) Ή παράγραφος 3 θέλει άπαλείφθή κάί άντικατασταθή δια της ακολούθου : 
«3. Μεταφορά έκτελεσθησόμένη ύπό πλειόνων διαδοχικών εναέριων μετα

φορέων, λογίζεται, εν τη έννοια της παρούσης Συμβάσεως, ω ς συνιστώσα μίαν 
ένιαίαν μεταφαράν, έφ' δσον έχει θεωρήθή ύπό τών μερών ώ ς μία και μόνη έκ
μετάλλευσις, είτε συνεφωνήθη ύπό την μορφήν ενός ενιαίου συμβολαίου είτε 
ύπό μορφήν σειράς συμβολαίων, δεν αποβάλλει δε τον διεθνή αυτής χαρακτήρα 
εκ τοϋ γεγονότος απλώς και μόνον ότι εν συμβόλαιον ή σειρά συμβολαίων πρό
κειται νά έκτελεσθώσιν εξ ολοκλήρου εντός τοϋ εδάφους ενός και τοϋ αύτοΰ 
Κράτους.» 

"Αρθρον II 
Έν άρθρω 2 τής Συμβάσεως 

Ή παράγραφος 2 θέλει άπαλείφθή και άντικατασταθή διά τής ακολούθου : 
«2. Ή παρούσα Σύμβασις δεν τυγχάνει εφαρμογής έπι μεταφοράς Ταχυδρο

μείου και ταχυδρομικών δεμάτων.» 

"Αρθρον III 
Έν άρθρω 3 τής Συμβάσεως 
(α) Ή παράγραφος Ι θέλει άπαλείφθή και άντικατασταθή διά τής ακολούθου : 
«Ι. Καθ' δσον άφορα είς την μεταφοράν επιβατών δέον ό π ω ς παραδίδηται 

είσιτήριον περιέχον : 
(α) Ένδειξιν ιών οημεκον αναχωρήσεως και προορισμού" 
(//) "Εάν τά σημεία αναχωρήσεως και προορισμού ευρίσκωνται εντός τοϋ 

εδάφους τοϋ αύτοΰ Ύψηλοΰ Συμβαλλομένου Μέρους και εν ή πλείονα 
συμπεφωνημένα σημεία σταθμεύσεως ευρίσκωνται εντός τοϋ εδάφους 
ετέρου Κράτους, ένδειξιν ενός τουλάχιστον τών τοιούτων σημείων σταθ
μεύσεως· ^ V}*\r Λ"·, 

(γ) 'Εάν το ταξείδιον τοϋ* έπιβάτου προβλέπη τελικόν προορισμόν ή στάθ
μευσιν εντός Κράτους ετέρου τοϋ Κράτους αναχωρήσεως, γνωστοποίησιν 
δτι ή μεταφορά δυνατόν νάδ ιέπητα ι ύπό τής Συμβάσεως Βαρσοβίας και 
ότι ή Σύμβασις διέπει και κατά κανόνα περιορίζει τήν εύθύνην τοϋ μετα
φορέως έν περιπτώσει θανάτου ή σωματικής βλάβης ώ ς και έν περιπτώσει 
άπωλείας ή ζημίας τών αποσκευών.» 

(β) Ή παράγραφος 2 θέλει άπαλείφθή και άντικατασταθή διά τής ακολούθου : 
«2. Το είσιτήριον τοϋ έπιβάτου, μέχρις αποδείξεως τοϋ εναντίου, συνιστά 

άπόδειξιν τής συνάψεως και τών δρων τής συμβάσεως μεταφοράς. Έλλειψις, 
ανωμαλία ή απώλεια τοϋ εισιτηρίου τοϋ έπιβάτου δεν επηρεάζει οϋτε τήν ϋπαρξιν 
οΰτε τήν ίσχύν τής συμβάσεως μεταφοράς, ήτις έν πάση περιπτώσει θά διέπηται 
ύπό τών κανόνων τής παρούσης Συμβάσεως. Έν τούτοις, έάντήσυγκαταθέσει 
τοϋ μεταφορέως ό επιβάτης έπιβιβάζηται άνευ παραδόσεως εισιτηρίου έπιβάτου 
ή εάν το είσιτήριον δεν περιέχη τήν ύπό τής παραγράφου Ι (γ) τοϋ παρόντος 
άρθρου άπαιτουμένην γνωστοποίησιν, ό μεταφορεύς δεν θά δικαιούται νά έπι
καλεσθή τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 22.» 

"Αρθρον 4 
Έν άρθρω 4 τής Συμβάσεως

(α) Αί παράγραφοι Ι, 2 και 3 θέλουν άπαλείφθή καί άντικατασταθή διά τών 
ακολούθων 

«Ι. Καθ δσον άφορα είς τήν μεταφοράν καταγεγραμμένων αποσκευών, δέον 
δ π ω ς παραδίδηται δελτίον αποσκευών,, δπερ, εάν δεν είναι συνδεδυασμένον 
ή ένσωματωμένον μετά είσιτηρίου έπιβάτου, εκδοθέντος σιτμφώνως ταΐς δια
τάξεσι τοΰ άρθρου 3, παράγραφος Ι, θά περιέχη : 

(ά) Ένδειξιν τών σημείων αναχωρήσεως καί προορισμού* 
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(β) Έάν τα σημεία αναχωρήσεως και προορισμού εύρίσκωνται εντός τοΰ 
εδάφους τοΰ αυτού 'Υψηλού Συμβαλλομένου Μέρους και 2ν ή πλείονα 
συμπεφωνημένα σημεία σταθμεύσεως εύρίσκωνται εντός τοΰ εδάφους 
ετέρου Κράτους, ενδειξιν ενός τουλάχιστον των τοιούτων σημείων σταθ
μεύσεως

. (γ). Έάν ή μεταφορά προβλέπη τελικόν πρρορισμόν ή στάθμευσιν εντός Κρά
τους ετέρου τοΰ Κράτους αναχωρήσεως,, γνωστοποίησιν ότι αυτή δυ
νατόν νά διέπηται ύπό της Συμβάσεως Βαρσοβίας, και δτι ή Σύμβασις 
διέπει και κατά κανόνα περιορίζει τήν εύθύνην τοΰ μεταφορέως εν περι
πτώσει απώλειας ή ζημίας των αποσκευών.» 

(β) Ή παράγραφος 4 θέλει ,άπαλειφθή και άντικατασταθή διά της ακολούθου : 
«2. Το δελτίον αποσκευών, μέχρις αποδείξεως.τοΰ .εναντίου, ,,συνιστα άπό

δειξιν της καταγραφής τών αποσκευών και τών δρων της συμβάσεως μεταφοράς. 
Έλλειψίς, ανωμαλία ή απώλεια τοΰ δελτίου αποσκευών δεν επηρεάζει οϋτε τήν 
ϋπαρξιν οϋτε τήν ίσχύν της συμβάσεως μεταφοράς, τ|τις εν πάση περιπτώσει 
θά διέπηται υπό τών κανόνων της παρούσης Συμβάσεως. Έν τούτοις, έάν 
ό μεταφορεύς δεχθή τήν φύλαξιν τών αποσκευών, άνευ παραδόσεως δελτίου 
αποσκευών ή έάν το δελτίον αποσκευών (έκτος έάν; συνδυάζητάι ή ένσωμα
τοϋται μετά εισιτηρίου, έπιβάτου, εκδοθέντος συμφώνως ταΐς διατάξεσι τοΰ 
άρθρου 3, παράγραφος Ι (}»)) δεν περιέχη τήν υπό της παραγράφου Ι (}·)του πα
ρόντος άρθρου απαιτουμένη ν γνωστοποίησιν, δεν θά δικαιούται νά έπικαλεσθή 
τάς διατάξεις της παραγράφου 2 τοΰ άρθρου 22.» ' ''■'' 

"· ' ·■ ■ "Αρθρον." 5 ■ .: ;■ 
""""Έν, άρθρω 6 της Συμβάσεως—  ■ " ' . . ■ , 

'Η παράγραφος 3 _ θέλει άπαλειφθή. και άντικατασταθή διά .της ακολούθου : 
«3. Ό μεταφορεύς δέον όπως υπογραφή προ τής φορτώσεωςτών εμπορευ

μάτων έπι. τοΰ, αεροσκάφους.»: . ν ·■ : ; ; · . ; ·: / . . 1. 

.., . . . ."' ·.·' ;'" " "Αρθρον 6 .: -■ . ' ; 
;
Τό άρθρον 8 τής Συμβάσεως θέλει άπαλειφθή καΐ άντικατασταθή διά τοΰ ακο

λούθου:
 :

· "· '
 :  ' ' · ' ' 

 ;  " ■ ■ ·'  '·"· .  . · ■ . " . ,_;; 
«Ή αεροπορική φορτωτική δέον δπως περιέχη : 

 (α) ενδειξιν τών σημείων αναχωρήσεως και προόρισμόΰ· ' '-

(β) εάν τα. σημεία αναχωρήσεως κάί προορισμού εύρίσκωνται εντός τοΰ 
εδάφους ΤόΟ αυτού

 ;?
Ϋίψτ|λοΰ: Συμβαλλομένου Μέρους και εν ή. πλείονα 

'συμπεφωνημένα σημεία'σταθμεύσεως εύρίσκωνται εντός τόΰ εδάφους 
ετέρουΚράτους,; ενδειξιν ενός τουλάχιστον τών τοιούτων σημείων σταθ

"
h
' μέυσέώς·· ό ° '■ ''"■■ < '''" -'- ' '

;
Η'_ ' /..; ; '

:
' , · ' ' '. ''· 

(y) έάν ή μεταφορά*προβλέπη τελίκόν
 ;

προορισμόν η στάθμευσιν·'έντό£ Κρά
,.. ' . ' τους^έτέρρύ τοΰ Κράτους αναχωρήσεως, γνώστ"όποίησιν

: προς τόν απρ
"'"' στολέά δτι αϋτη δυνατόν» νά διέπηται Οπό, τής Συμβάσεως; Βαρσοβίας 

καΐ δτι ή Σύμβασις διέπει καν κατά κανόνα περιορίζει τήν ευθύνή'ν τόύ 
μεταφορέως είς περίπτωσιν, απώλειας ή ζημίας τών εμπορευμάτων.» 

"Αρθρον 7 
Τ ο άρθρον 9 τής

! Συμβάσεως θέλει άπαλειφθή καΐ άντικατασταθή δ ίάτόϋ ακο
λούθου : 

«'Εάν, τη συγ καταθέσει το 0 μεταφορέως, φορτώνωνται εμπορεύματα επί του 
αεροσκάφους,, άνευ. εκδόσεως αεροπορικής ^φορτωτικής ή, * έάν ΐή αεροπορική 
φορτωτική δέν< περιλαμβάνη τήν Οπό του άρθρου 8, παράγραφος (^...απαιτου
μένη ν γνωστοποίησιν, δ μεταφορεύς δέν θά δικαιούται νά έπικαλεσθή τάς δια
τάξεις της παράγραφοι) 2 τοΟ δρθρου 22.»<. ;,, '. *

 ; 



543 

Αρθρον 8 
Έν άρθρω 10 τής Συμβάσεως 
Η τταράγραφος 2 θέλει άπαλειφθή και άντικατασταθή δια της ακολούθου 
«2. Ό άττοστολεύς υπέχει εύθύνην δια ττάσαν ζημίαν, ήν υπέστη ό μέταφορεύς 

ή πάν έτερον πρόσωπον έναντι του οποίου ό μεταφορεύς είναι υπεύθυνος, εξ 
αιτίας των ανωμαλιών, ανακριβειών ή ελλείψεων τών ενδείξεων και δηλώσεων, 
ας ό άπόστολεύς παρέσχε.» 

"Αρθρον 9 
Έν άρθρω 15 της Συμβάσεως— 
Θέλει προστεθή ή ακόλουθος παράγραφος: 
«3. Ουδέν, έν τη παρούση Συμβάσει, κωλύει την έκδοσιν μεταβιβάσιμου 

αεροπορικής φορτωτικής.» 

"Αρθρον 10 
Ή παράγραφος 2 τοΰ άρθρου 20 τής Συμβάσεως θέλει άπαλειφθή. 

"Αρθρον I I 
Το άρθρον 22 της Συμβάσεως θέλει άπαλειφθή και άντικατασταθή διά τοΰ ακο

λούθου : . ■ · · · · · . .  ■ . · ; . ·■.■ 
«"Αρθρον 22 

Ι. Έν τή μεταφορά προσώπων ή ευθύνη τοΰ μεταφορέως έναντι εκάστου 
έπιβάτου περιορίζεται είς το ποσόν τών διακοσίων πεντήκοντα χιλιάδων φράγ
κων. Έν ή περιπτώσει, συμφώνως προς τον νόμον του δικάζοντος δικαστη
ρίου, ή άποζημίωσις δύναται νά καθορισθή υπό μορφήν περιοδικών παροχών, 
το αντιστοιχούν εις τάς παροχάς ταύτας κεφάλαιον δεν θά δύναται νά ύπερβή 
το ποσόν τών διακοσίων πεντήκοντα χιλιάδων φράγκων. Έν τούτοις, ό επι
βάτης, δι' ειδικής συμφωνίας μετά τοΰ μεταφορέως, δύναται νά σύμφωνη άνώ
τερον δριον ευθύνης. 

2.—(α) Έν. τή μεταφορά τών καταγεγραμμένων αποσκευών και εμπορευμάτων, 
ή ευθύνη'τοΰ μεταφορέως περιορίζεται εϊς τό ποσόν τών διακοσίων πεντήκοντα 
φράγκων κατά χιλιόγραμμον, έκτος εάν ό επιβάτης ή άποστολεύς προέβη, κατά 
τον χρόνον παραδόσεως τοΰ δέματος είς τον μεταφορέα, εϊς είδικήν δήλωσιν 
αξίας διά την παράδοσιν είς τον προορισμόν και κατέβαλεν ενδεχομένως συμ
πληρωματικόν τέλος. Έν τοιαύτη περιπτώσει ό μεταφορεύς θά υποχρεούται 
νά πλήρωση μέχρι τοΰ ϋψους τοΰ δηλωθέντος ποσοΰ, εκτός εάν απόδειξη δτι 
τοϋτο'ε ίναι άνώτερον τής δϊά τον έπιβάτην ή αποστολέα πραγματικής αξίας 
κατά τήν παράδοσιν. ■ ■ ■ - ■ - : 
.' (β) Έν περιπτώσει άπωλείας, ζημίας ή καθυστερήσεως μέρουςτών καταγεγραμ
μένων αποσκευών ή τοΰ φορτίου ή αντικείμενου περιεχομένου έν αύτοΐς, τό 
βάρος δπερ θά ληφθή ύπ'.όψιν διά τον καθορισμόν του ορίου τής ευθύνης τοΰ 
μεταφορέως, θά είναι μόνον τό συνολικόν βάρος τών περί ων πρόκειται δεμάτων 
ή δέματος. Έν τούτοις, δτε ή απώλεια ή ζημία ή καθυστέρησις μέρους τών 
καταγεγραμμένων αποσκευών ή φορτίου ή αντικειμένου περιεχομένου έν αυτοίς, 
επηρεάζει τήν άξίαν έτερων δεμάτων καλυπτομένων διά του αυτοΟ« δελτίου 
αποσκευών ή τής αυτής αεροπορικής φορτωτικής, τό συνολικόν βάρος του ή 
τών τοιούτων δεμάτων θά ληφθή επίσης υπ* δψιν διά, τόν καθορισμόν του ορίου 
ευθύνης. 

3. Καθ' δσον άφορα είς τά αντικείμενα, ων ό επιβάτης διατηρεί τήν φύλαξιν, 
ή ευθύνη τοΰ μεταφορέως περιορίζεται είς πέντε χιλιάδας φράγκων κατ' έπι
βάτην 

4. Τά καθοριζόμενα διά τοΰ παρόντος άρθρου δρια ουδόλως κωλύουν τό 
δικαστήριον νά επιδίκαση, συμφώνως προς το δίκαιον του, επί πλέον καϊ τό 
σύνολον ή μέρος τών δικαστικών εξόδων κάΐ λοιπών δαπανών τής δίκης, Λς 
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υπέστη ό ενάγων. Ή ανωτέρω διάταξ ις δεν θα τυγχάνη εφαρμογής εάν τό ποσόν 
της επιδικασθείσης αποζημιώσεως, μη περιλαμβανομένων των δ ικαστ ικών 
εξόδων καί .λοιπών δαπανών;» δεν.ύπερβαίνη^το ποσόν, όπερ ό μεταφορέας, προ

σέφερεγ εγγράφως προς τόν. ενάγοντα εντός , προθεσμίας, εξ μηνών άπό , της 
ημέρας xpOj. συμβάντος,,νδπερπροε.κάλεσε την ζημίαν ή προ της καταθέσεως 
τ ή ς / α γ ω γ ή ς , έφ ' . δσον άυτη.. έλαβε χώραν μεταγενεστέρως. , . .; 

5. Γα εν τω παρόντι άρθρω καθοριζόμενα εις φράγκα ποσά, θεωρούνται άνα,Γ 
φερόμενα εις νομισματικήν μονάδα βάρους έξη κοντά πέντε καί ήμίσεος χ ιλ ιο 

στογράμμων χρυσοΰ καθαρότητος έννέάκόσίων χ ιλ ιοστών. Τά ποσά ταΰτα 
δύνανται νά μετατραπώσιν ε'ις εθνικά νομίσματα παραλειπομένων τών κλασμά

των. Ή μετατροπή τών ποσών τούτων εις Εθνικά νομίσματα, εξαιρουμένων 
τών χρυσών, θα γ ίνετα ι , εν περιπτώσει δ ικαστ ικού αγώνος, συμφώνως προς 
τήν εις χρυσό ν άξίαν τών νομισμάτων τούτων κατά τή'ν ήμέραν της εκδόσεως 
τής αποφάσεως.»

 J · . ·  . 

"Αρθρον... 12' 
"Εν άρθρω 2} τ ή ς Συμβάσεως, ή'.Τνϋν υφισταμένη'διάτάξις ".θέλει* άριθμηθή ώς 

παράγραφος Ι καί προστεθή ετέρα παράγραφος, ώς ακολούθως : 
«2. Ή παράγραφος Ι τοΰ παρόντος άρθρου δεν θα τυγχάνη εφαρμογής επί 

διατάξεων, διέπουσών απώλεια ν ή; ζημία ν όφέιλομένην εις" συμφυή άτέλε«αν, 
ποιότητα ή εις ένυπάρχον ελάττωμα τοΰ μεταφερομένου εμπορεύματος.»·: 

. . . Αρθρον 13 .... , ,. , . 

Ί=ν.'αρθρώ,25 τής Συμβάσεως .» · ·...·;, 

Αί 'παράγραφοι Ι καί 2 θέλουν άπαλειφθή καί άντ ικατάσταθή ώς 'ακολούθως : 
■  « Τ ά εν άρθρω 22 καθοριζόμενα όριαευθύνης,δεν θά τυγχάνωσιν εφαρμογής, 
ε φ ' ό σ ο ν άποδειχθή ότ ι ή ζημία .προήλθεν εκ,πράξεως ή παραλείψεως τοΰ, μετά

φορέως. ή τών ύιτ* αύτοϋ,προστηβέντω,ν, γενομένης.εκ προθέσεως

ή εκ,βαρε ίας 

αμελείας αυτών καί έν γνώσε ι των ότ ι πιθανώς νά προκληθή ζημία νοε ί τα ι ότ ι , 
έν περιπτώσει το ιαύτης πράξεως ή παραλείψεως προστηθέντος θέλει άπρδειχθή 
προς τούτο ις ότ ι ούτος ένήργε ι έν τή εκτελέσει τών καθηκόντων του.» ' 

. : .. " ' . . · ' * ' " Α ρ θ ρ ο ν Ί 4 . . " ,"'■'' , .."..; . ' 'Γ 'Γ

,Μετα το άρθρον 25 τής Συμβάσεως*,θέλει .προστεθή τό,άκόλουθον,άρθρρν : 

; · ' V . " 1 ^ ' " . ' " " * ' «"Αρθρον 25Α ' ' · . ' ; * ' ; 
Ι../Eay έγερθή α γ ω γ ή , κατά προστηθέντος ύπό το.ΰ μεταφορέώς, συνεπεία 

ζημίας, περί ής διαλαμβάνει ή παρούσα Σύμβασις, ό έν λόγω προστηθείς, έφ° ρσον 
αποδείξει ότ ι ένήργε ι έν . τή εκτελέσε ι τών καθηκόντων του , δ ικα ιούτα ι νά έπικα

λέ'σΒή τά όρια τής ευθύνης, ατ ινα. δικα ιούτα ι νά έπικαλεσθή και αυτός ούτος ό 
μεταφορεύζ συμφώνως" τωi αρθρω.22. ' '. , Vi.. 
, ί 2 . J O αθρρίσ,μα των έπιδικασθησομένων έν τή περιπτώσει ταύτη αποζημιώ

σεων είς.·. βάρος του 'μεταφορέως καί τών υπ' αύτοΰ, προστηθεντων δεν δύναται 
νά ύτΓερβαίνη.;Τα·ανωτέρω δ ρ ι α / Ί , ; .. .;■ · \ . .■·, ■., ■ ·. ... 

3. Αί διατάξεις τών παραγραφών Ι καί 2 τοΰ παρόντος άρθρου δεν θα τυγχά 

νωσιν εφαρμογής/ εφ* όσον άποδειχθή" δτ ί ή ζημία προήλθεν εκ πράξεως ή πα

ραλείψεως του πρόστηθέντος, γενομένης εκ προθέσεως ή · έκ ; βαρείας αμελείας 
αύτοΰ καί έν γνώσε ι του δτ ι πιθανώς θά προκληθή ζημία.» 

.«'.· '.._;> · c  ,.. '·,. ' "Αρθρον 15 ,)·.·:·. ·,·«'. ν ■ ·Λ.-- " " . · ; .  , ; ; 
*Εν αρθρω 26 τής Συμβάσεως

~"Η παράγραφος 2'θέλει^άπαλειφθή καί άντικατάσταθή διά της ακολούθου :' 

. «2. 'Εν περιτττ^σε ι ζ η μ ί α ς ν Α παραλήπτης οφείλε ι ν*; άπευθΰνη προς τόν /μετα 

ψορέα διαμαριυρ ίάν ευθύς ώς ανακάλυψη ιήν ζημιών καί ϊ ό βραοϋτέρον εντός 
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χρονικού διαστήματος επτά ημερών άττό της παραλαβής των διά τάς άποσκευάς 
και δεκατεσσάρων ημερών διά τά εμπορεύματα. Έν περιπτώσει καθυστερήσεως, 
ή διαμαρτυρία δέον δπως λάβη χώραν το βραδύτερον εντός είκοσι καΐ μιας ημε
ρών άπό τής ημέρας, καθ* ην αί άποσκευαι ή τά εμπορεύματα ετέθησαν εϊς την 
διάθεσίν του.» 

"Αρθρον 16 
Το άρθρον 34 τής Συμβάσεως θέλει άπαλειφθή και άντικατασταθή διά του ακο

λούθου : 
«Αί διατάξεις τών άρθρων 3 έως 9, αμφοτέρων περιλαμβανομένων, αί άφορώσαι 

εϊς τους τίτλους μεταφοράς, δεν θά τυγχάνωσιν εφαρμογής εις περίπτωσιν μετα
φοράς έκτελουμένης ύπό εκτάκτους περιστάσεις πέραν τής κανονικής εκμεταλ
λεύσεως αεροπορικής επιχειρήσεως.» 

"Αρθρον 17 
Μετά το άθρον 40 τής Συμβάσεως θέλει προστεθή το άκόλουθον άρθρον : 

«"Αρθρον 40Α 
Ι. Έν άρθρω 37, παράγραφον 2, κά! άρθρω 40, παράγραφον l·, ή έκφρασις 

' Ύψηλόν Συμβαλλόμενον Μέρος' σημαίνει 'Κράτος'. Ε'ις άπάσας τάς λοιπάς 
περιπτώσεις ή έκφρασις 'Ύψηλόν Συμβαλλόμενον Μέρος', σημαίνει Κράτος, 
ή υπό τοϋ οποίου έπικύρωσις ή προσχώρησις εις τήν Σύμβασιν έχει τεθή έν 
ίσχύϊ καί καταγγελία ταύτης δεν έχει τεθή έν ίσχύϊ. 

2. Έν τη έννοια τής Συμβάσεως ή λέξις ' έδαφος ' σημαίνει ούχι μόνον το 
μητροπολιτικό ν έδαφος ενός Κράτους, άλλα και πάν έτερον έδαφος διά τάς έξω
τερικάς σχέσεις τοϋ οποίου το Κράτος τοΰτο είναι ύπεύθυνον.» 

. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II 

ΠΕΔΙΟΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ 
"Αρθρον 18 

Ή Σύμβασις, ώς έτροποποιήθη διά τοϋ παρόντος Πρωτοκόλλου, τυγχάνει 
εφαρμογής έπί διεθνών μεταφορών, ώς αύται ορίζονται έν άρθρω Ι τής Συμβά
σεως, νοουμένου δτι τά σημεία αναχωρήσεως και προορισμού, τά αναφερόμενα 
έν τω άρθρω τούτω ευρίσκονται είτε εντός τοϋ εδάφους δύο μελών τοϋ παρόντος 
Πρωτοκόλλου, εϊτε εντός τοϋ εδάφους ενός και τοΰ αυτού μέλους τοϋ παρόντος 
Πρωτοκόλλου, έφ' δσον υφίσταται συ μπεφωνημένον ση μείον σταθμεύσεως εντός 
τοϋ εδάφους έτερου Κράτους. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ III 

ΤΕΛΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
"Αρθρον 19 

Καθ' δσον άφορα εις τάς μεταξύ τών μελών τοΰ παρόντος Πρωτοκόλλου σχέσεις, 
ή Σύμβασις καί το Πρωτόκολλον δέον δπως άναγιγνώσκωνται και έρμηνεύωνται 
όμοϋ, ώς έν ενιαίο ν κείμενον, δπερ έσεται γνωστόν ώς ή «Σύμβασις Βαρσοβίας, 
ώς έτροποποιήθη έν Χάγη έν έτει 1955». 

Αρθρον 20 
Μέχρι τής ημερομηνίας, καθ' ην το παρόν Πρωτόκολλον θέλει τεθή έν ίσχύϊ, 

συμφώνως ταΐς διατάξεσι τοΰ άρθρου 22, παράγραφος Ι, τό Πρωτόκολλον θέλει 
παραμείνει άνοικτόν προς ύπογραφήν ύπό παντός Κράτους, δπερ, μέχρι τής ημερο
μηνίας ταύτης, έχει επικυρώσει ή προσχωρήσει ε'ις τήν Σύμβασιν ή έχει συμμετάσχει 
εις τήν Συνδιάσκεψιν, καθ* ην υίοθετήθητό παρόν Πρωτόκολλον. 
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"Αρθρον 21 ' ■"·;"'· 
Ι Τό παρόν Πρωτόκολλον θα υπόκειται εις έπικύρωσιν ύπό τών υπογραφόντων 

Κρατών. 
2. Έπικύρωσις τοϋ παρόντος Πρωτοκόλλου ύπό Κράτους, δπερ δεν είναι μέλος 

της Συμβάσεως, επάγεται προσχώρησιν είς.,τήν Συμβασιν, ώς αυτή έτροποποιήθη 
ύπό τοΰ παρόντος Πρωτοκόλλου. 

3. Τά όργανα επικυρώσεως θέλουν κατατίθεσθαι παρά τη Κυβερνήσει της Λαϊκής 
Δημοκρατίας τής. Πολωνίας 

"Αρθρον 22 
Ι. Ευθύς ώς τριάκοντα υπογράφοντα Κράτη ήθελον καταθέσει τά όργανα επι

κυρώσεως των τοϋ παρόντος Πρωτοκόλλου, τοϋτο θέλει τεθή εν ίσχύϊ κάθ' όσον 
άφορα εις τάς μεταξύ των σχέσεις, τήν ένενηκοστήν ήμέραν άπό τής καταθέσεως 
τοΰ τριακοστού οργάνου επικυρώσεως. Καθ* όσον δέ άφορα εις εκαστον Κράτος 
έπικυρουν μεταγενεστέρως .τό παρόν Πρωτόκολλον τούτο θέλει τεθή εν ίσχυϊ τήν 
ένενηκοστήν ήμέραν, άπό τής καταθέσεως τοϋ. οικείου οργάνου επικυρώσεως. 

2. Ευθύς ώς τό παρόν Πρωτόκολλον τεθή εν Ίσχύϊ, τούτο θέλει καταχωρισθή 
παρά τω Όργανισμώ Ηνωμένων 'Εθνών, ύπό τής Κυβερνήσεως τής Λαϊκής Δη
μοκρατίας τής Πολωνίας. . ' 

"Αρθρον 23 
Ι. Τό παρόν Πρωτόκολλον, μετά τήν έναρξιν ισχύος του, θέλει παραμείνει 

άνοικτόν προς προσχώρησιν ύπό παντός μη υπογράφοντος Κράτους. 
2. Προσχώρησις εις. τό παρόν Πρωτόκολλον, ύπό Κράτους, όπερ δεν είναι 

μέλος τής Συμβάσεως, επάγεται τήν προσχώρησιν έίς τήν Συμβασιν, ώς αίίτη έτρο
ποποιήθη ύπό τοΰ παρόντος Πρωτοκόλλου. 

3. Ή προσχώρησις έπιτευγνυται διά τής καταθέσεως τοΰ οργάνου προσχωρή
σεως παρά.τη Κυβερνήσει τής Λαϊκής Δημοκρατίας τής Πολωνίας, τίθεται δέ εν 
ίσχυϊ τήν ένενηκοστήν ήμέραν άπό τής καταθέσεως. 

Αρθρον 24 
J. Πάν μέλος τού παρόντος Πρωτοκόλλου δύναται νά καταγγείλη τό Πρωτό

κολλον δίά γνωστοποιήσεως απευθυνόμενης τη Κυβερνήσει τής Λαϊκής Δημο
κρατίας τής Πολωνίας..  

2. Ή καταγγελία θέλει τεθή εν ίσχύϊ μετά πάροδον εξ μηνών άπό τής ημερο
μηνίας λήψεως τής γνωστοποιήσεως περί καταγγελίας, ύπό τής Κυβερνήσεως 
τής Λαϊκής Δημοκρατίας τής Πολωνίας. ..,.

3. Καθ' όσον άφορα ε'ις τάς μεταξύ των Μελών τοΰ παρόντος Πρωτοκόλλου 
σχέσεις, καταγγελία παρ* οίουδήποτε έξ αυτών της Συμβάσεως συμφώνως τω 
άρθρω 39 ταύτης, εν ουδεμία περιπτώσει, θέλει έρμηνευθή ώς καταγγελία της Συμ
βάσεως, ώς αϋτη έτροποποιήθη ύπό τοϋ παρόντος Πρωτοκόλλου. 

i ■ '.'■■ "Αρθρον 25 .;.. ,..'·<··■·.·· 
Ι. Τό παρόν Πρωτόκολλον θά τυγχάνη εφαρμογής εφ* απάντων τών εδαφών., 

διά τάς έξωτερικάς σχέσεις τών όπόίών έΐναι ύπευθυνον Κράτος μέλος τοΰ Πρω
τοκόλλου, εξαιρέσει τών εδαφών, δι' άτινα έγένετο δήλωσίς σ'ύμφώνως τη παρα
γράφω 2 τοΰ παρόντος άρθρου. 

2. Πάν Κράτος δύναται, κατά τον χρόνον τής καταθέσεως τοΰ οργάνου επι
κυρώσεως ή προσχωρήσεως, νά δηλώση δτι, ή έκ μέρους *τόυ αποδοχή του πα
ρόντος Πρωτοκόλλου δέν θά τϋγχάνή εφαρμογής επί ενός f\ πλειόνων εδαφών, 
διά τάς έξωτέρικάς σχέσεις τών οποίων τό εν λόγω Κράτος είναι ύπευθυνον: ~ 

3. Παν Κράτος δύναται, έν συνεχεία, διά γνωστοποιήσεως προς τήν Κϋβέρνη
σιν της Λαϊκής Δημοκρατίας τής Πολωνίας, νά έπεκτείνη τήν έφαρμόγήν τοΰ 
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Πρωτοκόλλου τούτου εφ' απάντων ή τίνων των εδαφών, δι* άτινα προέβη εις δή
λωσιν, συμφώνως τη παραγράφω 2 τοΰ παρόντος άρθρου. Ή γνωστοποίησις 

f θέλει ισχύσει την ένενηκοστήν ήμέραν άπό λήψεως της ύπό της Κυβερνήσεως 
ταύτης. 

4. Πάν Κράτος Μέλος τοΰ παρόντος Πρωτοκόλλου δύναται να καταγγείλη 
τοϋτο, συμφώνως ταΐς δίατάξέσι τοΰ άρθρου 24, παράγραφος Ι, κεχωρισμένως 

4 δι* οιονδήποτε ή άπαντα τα εδάφη, δια τάς εξωτερικός σχέσεις τών οποίων το 
εν λόγω Κράτος εϊναι ύπεύθυνον. 

"Αρθρον 26 
Ουδεμία έπιφύλαξις δύναται να γενή καθ* όσον άφορα εις το παρόν Πρωτό

κολλον. 'Εν τούτοις εν Κράτος δύναται ανά πάσαν στιγμήν νά δήλωση, .δια γνω
στοποιήσεως απευθυνόμενης προς την Κυβέρνησιν της Λαϊκής Δημοκρατίας της 
Πολωνίας, δτι ή Σύμβασις, ως έτροποποϊήθη ύπό τοΰ παρόντος Πρωτοκόλλου, 
δεν θά τυγχάνη εφαρμογής επί μεταφορών προσώπων, εμπορευμάτων και απο
σκευών, πραγματοποιούμενων διά τάς στρατιωτικός του 'Αρχάς ύπό αεροσκαφών 
εγγεγραμμένων εις τά μητρώα τοΰ Κράτους τούτου, τών οποίων ή συνολική χω
ρητικότης έχει κρατηθή ύπό ή διά λογαριασμόν τών 'Αρχών τούτων. 

"Αρθρον 27 
Ή Κυβέρνησις της Λαϊκής Δημοκρατίας τής Πολωνίας θέλει γνωστοποιή 

αμελλητί, προς τάς Κυβερνήσεις απάντων τών υπογραφόντων τήν Σύμβασιν ή 
το παρόν Πρωτόκολλον Κρατών, απάντων τών Κρατών Μελών της Συμβάσεως 
ή τοΰ παρόντος Πρωτοκόλλου και απάντων τών Κρατών Μελών της 'Οργανώσεως 
Διεθνούς Πολιτικής 'Αεροπορίας ή τοΰ 'Οργανισμού Ηνωμένων 'Εθνών και προς 
τήν Όργάνωσιν Διεθνούς Πολιτικής 'Αεροπορίας: ■ 

* (α) πάσαν ύπογραφήν τοΰ παρόντος Πρωτοκόλλου, ως και τήν ήμερομηνίαν 
ταύτης· 

(//) τήν κατάθεσιν παντός οργάνου επικυρώσεως ή προσχωρήσεως, άνα
φορικως προς το παρόν Πρωτόκολλον, ως και τήν ήμερομηνίαν ταύτης. 

4 {}')
 τ

ή
ν ήμερομηνίαν, καθ' ην το παρόν Πρωτόκολλον τίθεται έν ίσχύϊ, ουμ

φώνως τη παραγράφω Ι τοΰ άρθρου 22· 
(δ) τήν λήψιν και τήν ήμερομηνίαν λήψεως πάσης γνωστοποιήσεως καταγ

γελίας· 
(ε) τήν λήψιν και τήν ήμερομηνίαν λήψεως πάσης δηλώσεως ή γνωστοποιή

σεως ένεργηθείσης συμφώνως τω άρθρω 25* καϊ 
(στ) τήν λήψιν και τήν ήμερομηνίαν λήψεως πάσης γνωστοποιήσεως γενο

μένης συμφώνως τω άρθρω 26. 
Εις πίστωσιν τών ανωτέρω, ol υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι δεόντως εξου

σιοδοτημένοι υπέγραψαν το παρόν Πρωτόκολλον. Έγένετο έν Χάγη τη εικοστή 
ογδόη ήμερα τοΰ μηνός Σεπτεμβρίου τοΰ χιλιοστού έννεακοσιοστού πεντηκοστού 
πέμπτου έτους, συνταχθέν εις τρία αυθεντικά κείμενα εϊς τήν Γαλλικήν, 'Αγγλικήν 
καϊ Ίσπανικήν. 'Εν περιπτώσει διαφοράς θά έπικρατη το κείμενον εις τήν Γαλλικήν 
γλώσσαν, εις ην συνετάγη ή Σύμβασις. 

Τό παρόν Πρωτόκολλον θέλει κατατεθή παρά τη Κυβερνήσει της Λαϊκής Δη
μοκρατίας τής Πολωνίας, παρά τη οποία συμφώνως ταΐς διατάξεσι τοΰ άρθρου 
20, θέλει παραμείνει άνοικτόν προς ύπογραφήν και ή Κυβέρνησις αϋτη θά διαβι

β Ρ
α
ζΐΙ κεκυρωμένα αντίγραφα τοΰ παρόντος Πρωτοκόλλου προς τάς Κυβερνήσεις 

πάντων τών ΰπογραψάντων τήν Σύμβασιν ή τό παρόν Πρωτόκολλον Κρατών, 
πάντων τών Κρατών μελών της Συμβάσεως ή τοΰ παρόντος Πρωτοκόλλου καϊ 
πάντων τών Κρατών Μελών της 'Οργανώσεως Διεθνούς Πολιτικής 'Αεροπορίας 
ή τών Ηνωμένων 'Εθνών, ώς καϊ προς τήν Όργάνωσιν Διεθνούς Πολιτικής Άέρό-

** πορίας. J 
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; , ; ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΞ " " ' . . ' " / 

("Αρθρον!) ; ■:..·, 

ΣΥΜΒΑΣΙΣ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ Τ Η Σ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ., ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟ, . 
ΠΟΙΗΣΙΝ ΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ, ΑΦΟΡΩΝΤΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ 
ΔΙ* ΑΕΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΝ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΗΝ ΥΠΟ ΠΡΟΣΩΠΟΥ, 

ΕΤΕΡΟΥ "Η ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΣ. 

. ΤΑ ΥΠΟΓΡΑΨΑΝΤΑ ΤΗΝ . ΠΑΡΟΥΣΑΝ ΣΥΜΒΑΣΙΝ ΚΡΑΤΗ, 

ΛΑΒΌΝΤΑ ΥΠ' ΟΨΙΝ ότι ή Σύμβασίς Βαρσοβίαςδεν περιέχει ειδικούς κανόνας, 
αφορώντας εις την διεθνή δι ' αέρος μεταφοράν, τήν έκτέλούμενην ύπό προσώπου, 
όπερ δεν είναι μ έ̂ρος εν τη συμβάσει μεταφοράς, ■ ''■'·"· '·■'"_ 

ΦΡΟΝΟΥΝΤΑ όθεν εύκταίαν'τήν διατύπώσιν κανδνων, οΐτινες:θά τογχάνωσιν. 
εφαρμογής ύττό τάς 'περιστάσεις; ταύτας, · ■"· / V, 

ΣΥΝΕΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΕΝ ΤΟΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΙΣ : 
Χ"4\" 

"Αρθρον Ι 
ΊΞντή τταρούστ) Συμβάσει , ' V ,.

1
. .. ■·ν.-^ ■·. 

ν (α)·«Σύμβασις Βαρσοβίας» σημαίνει τήν Συμβασιν ;περι Ενοποιήσεις Ωρι,
σμένών Κανόνων, 'Αφορώντων είς τήν Διεθνήδι ' Αέρος Μεταφοράν, 

' ή τ ι ς υπεγράφη», εν, Βαρσοβία τή 12η 'Οκτωβρίου 1929 ή τήν Σύ:μβασιν. 
Βαρσοβίας, ώς αύτη έτροποποιήθη έν,Χάγη τω (955, αναλόγως τοΰ έάν 

„ ήνμεταφορά, δυνάμει τής. πρρβλεπομένης,ένπαραγράφω (β) συμβάσεως 
διέπεται ύπό τής μιας ή τής ετέρας Συμβάσεως· 

" (^/«συμβατικός^μεταφορεύς» σημαίνει πρόσωπον, όπερ ως κύριρν συμβαλλό
. ·;' μεν,ον μέρος συνάπτει συμβασιν.μεταφοράς, διεττρμένην ύπό της Συμβάσεως 

Βαρσοβίας, μετά τινοςνέπιβάτου ή άποστρλέως ή μετά προσώπου ενερ
γούντος δίά λογαριασμόντοΟ έπιβάτόύ ή άπόστόλέως· 

(y) «πραγματικόςμεταφορεύς» σημαίνει πρόσωττον διάφορον τόϋ συμβατικού 
μεταφορέως, δπερ, δυνάμει εξουσιοδοτήσεως παρασχεθείσης άυτω ύπό 
τοΰ συμβατικού μεταφορέως, εκτελεί έν όλω ή εν μέρει τήν προβλέπομένην 
εν παραγράφω (β) μεταφοράν,'πλην όμως δεν είναι, "κάθ* όσον άφορα 
εις το ύπ* αυτού πραγματόπόΐούμενόν'μέρος τής μεταφοράς, διαδοχικός 
μεταφορέύς εν τήεννόία τής Συμβάσεως'Βαρσοβίας», Τοιαύτη έξουσιοδό
τησις τεκμαίρεται, ελλείψει αποδείξεως" περί του ."εναντίου... 

'· "■ ■ ;:''■'■■■'■ '?-■■.'. . "Αρθρον :ΙΓ ., ■%-- - >.; ·_.■■·  ;· _ . .'"''.. ̂ ....,. 
Έκτος εάν άλλως,πρρνόήταΓέν τήπαρούσΓ) Σύμβάσεΐ. έάνό πραγματικός μέτα* 

φόρεύς έ'κτελή, έν όλω ή εν "μέρει, μεταφοράν^ ήτις; συμφωνώς προς τήν προβλέ
πομένην έν "Αρθρω Ί , παράγραφος (β), σύμβάφν,; διέπεται ύπό

;
τής Συμβάσεως" 

Βαρσοβίας, τόσον ό συμβατικός μεταφορεύς όσον καίό ι πραγματικός μεταφόρεύς 
υπόκεινται είς τους κανόνας τής Συμβάσεως Βαρσοβίας, ό μεν, τχρώτος δια τό 
σύνολον τής προβλεπομένης είς τήν σύμβασίν μεταφοράς, ό.δέ δεύτερος μόνρν; 
διά τήν υπ° αυτού έκτελόυμένην τοιαύτην ·"· ^ ,; ·· . 

;
" Αρθρον III

 V; ' ·ι·■:? . > ·, ··■·;.,;■<' 
,1 Αι πράξεις και παραλείψεις! τοϋ πραγματικού μετάφο^εω^ και των ύπ' αυτόν 

προστηθέντων,; ενεργούντων ί ν , τ η εκτελέσει των καθηκόντων των, λογίζονται 
ωσαύτως, καθ* δσον άφορα είς τήν μεταφοράν τήν έκτελόυμένην ύπό τόϋ "πράγμα: 
τικοΰ μεταφορέως, ώς πράξεις κα\ παραλείψεις του συμβατικού μεταφορέως. ·

: 
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2. At πράξεις καΐ παραλείψεις του συμβατικού μεταφόρέως και τών ύττ* αύτοΰ 
προστηθέντων, ενεργούντων έν τη εκτελέσει τών καθηκόντων των, λογίζονται 
ωσαύτως, καθ* δσον άφορα εις την υπό του πραγματικού μεταφορέως έκτελουμένην 
μεταφοράν, ως πράξεις καΐ παραλείψεις του πραγματικού μεταφορέως. Ούχ ήττον 
ουδεμία τοιαύτη πραξις ή παράλειψις θέλει υποβάλει τόν πραγματικόν μεταφορέα 
είς εύθύνην ΰπερβαίνουσαν τά έν "Αρθρω 22 της Συμβάσεως Βαρσοβίας καθω
ρισμένα δρια. Ειδική συμφωνία, δυνάμει της οποίας ό συμβατικός μεταφορεύς 
αναλαμβάνει υποχρεώσεις μή επιβαλλόμενος ύπό της Συμβάσεως Βαρσοβίας ή 
παραίτησιν άπό τών προβλεπομένων ύπό της έν λόγω Συμβάσεως δικαιωμάτων 
ή ειδική δήλωσις αξίας κατά τήν παράδοσιν εϊς τόν προορισμόν, περί ής προβλέπει 
το "Αρθρον 22 της ώς εΐρηται Συμβάσεως, ουδόλως επηρεάζει τόν πραγματικόν 
μεταφορέα άνευ της προς τοϋτο συγκαταθέσεώς του. 

Αρθρον IV 
ΑΙ κοινοποιούμεναι προς τόν μεταφορέα έντολαι ή διαμαρτυρίαι, κατ' έφαρμογήν 

της Συμβάσεως Βαρσοβίας, επάγονται τάς αυτάς συνεπείας, είτε αύται απευθύνονται 
προς τόν συμβατικόν μεταφορέα εϊτε προς τόν πραγματικόν τοιούτον. Ούχ ήττον, 
αί έντολαι, περί ων το άρθρον 12 της Συμβάσεως Βαρσοβίας, οΰδεμίαν συνέπειαν 
επάγονται εκτός εάν άπευθύνωνται προς τόν συμβατικόν μεταφορέα. 

"Αρθρον V ■ 

Καθ' δσον άφορα ε'ις τήν έκτελουμένην ύπό του πραγματικού μεταφορέως 
μεταφοράν, πάς προστηθεις ύπό τοΰ μεταφορέως τούτου ή ύπό τοϋ συμβατικού 
μεταφορέως, έφ' δσον ήθελεν αποδείξει δτι ένήργησεν έν τη εκτελέσει τών καθη
κόντων του, δύναται νά έπικαλεσθή τά δρια της ευθύνης, ατινα δυνάμει της 
παρούσης Συμβάσεως εφαρμόζονται επί τοϋ μεταφορέως, ύφ' ου έγένετο ή 
πρόστησις, έκτος εάν άποδειχθή δτι ένήργησεν κατά τρόπον ώστε νά μή είναι 
δυνατή ή δυνάμει της Συμβάσεως Βαρσοβίας έπικλησις τών ορίων ευθύνης. 

"Αρθρον VI 

Καθ
5 δσον άφορα εις τήν έκτελουμένην ύπό τοΰ πραγματικού μεταφορέως 

μεταφοράν, τό συνολικόν ττοσρν της αποζημιώσεως, όπερ δύναται νά έπιτευχθή 
εϊς βάρος τοΰ μεταφορέως τούτου, τοΰ συμβατικού μεταφορέως και τών ύπ' αυτών 
προστηθέντων, οΐτι.νες ενήργησαν έν τη εκτελέσει των καθηκόντων των, δεν δύναται 
νά ύπερβή τό μέγιστο ν ποσόν αποζημιώσεως, δπερ θά ήδύνατο ,νά έπιδικασθή 
εναντίον είτε τοΰ συμβατικού μεταφορέως εϊτε τοΰ πραγματικού τοιούτου δυνάμει 
της παρούσης Συμβάσεως, ύπό τήν έπιφύλαξιν δτι ουδέν τών προμνησθέντων 
προσώπων υπέχει εύθύνην διά ποσόν υπερβαίνον τό έφαρμοστέον δι* αυτό δριον. 

"Αρθρον VII 
Καθ* δσον άφορα εϊς τήν έκτελουμένην ύπό τοΰ* πραγματικού μετάφορέως» 

μεταφοράν, ή αγωγή δι* αποζημιώσεις δύναται νά έγερθη, κατ' επιλογήν τοΰ ενά
γοντος, είτε κατά τοϋ μεταφορέως τούτου είτε κατά τοΰ συμβατικού μεταφορέως 
είτε κατ' αμφοτέρων τούτων, σωρευτικώς ή κεχωρισμένως. 'Εάν ή αγωγή έγερθη 
κατά ενός μόνον τών μεταφορέων τούτων, ό μεταφορεύς ούτος κέκτηται τό δικαίωμα 
δπως προσέπικαλέση τόν έτερον μεταφορέα ίνα παρέμβη ενώπιον τοϋ δικαστηρίου, 
τών έκ της τοιαύτης παρεμβάσεως αποτελεσμάτων ως και της δλης διαδικασίας 
διεπομένων ύπό τοΰ δικαίου του επιληφθέντος της υποθέσεως δικαστηρίου. 

"Αρθρον VIII 
Ή προβλεπομένη έν αρθρω VII τής παρούσης Συμβάσεως αγωγή περίάποζη

μιώσεως δέον δπως έγερθη, κατ* επιλογήν τοϋ ενάγοντος, εϊτε είς σικαστήρνον, 
ενώπιον τοδ οποίου, συμφώνως τω αρθρω 28 τής Συμβάσεως Βαρσοβίας, δύναται 
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πτοϋ συμβατικού μεταφορέως, είτε ενώπιον τού δικαστηρίου, 
*ητα"είς τον τόπον, ένθα συνήθως διαμένει ή έχει τήν εδραν 

τίραγματικός μεταφορεύς 

Αρθρον IX 
τείνουσα να άπαλλαξη τον συμβατικόν μεταφορέα ή τον πράγμα 

τικόν μεταφορέα άπό της δυνάμει της παρούσης Συμβάσεως ευθύνης ή νά καθορίση 
δρια ευθύνης κατώτερα των οριζομένων ύπό τής παρούσης Συμβάσεως, είναι 
άκυρος καΐ άνευ νομικής ισχύος, πλην δμως ή άκυρότης της τοιαύτης ρήτρας 
ουδόλως επάγεται και ακυρότητα της δλης συμβάσεως, ήτις εξακολουθεί νά διέπηται 
ύπό τών προνοιών.της·παρούσης Συμβάσεως. 

2. Καθ" δσον άφορα εις τήν έκτελουμένην ύπό τοΰ πραγματικού μεταφορέως 
μεταφοράν, ή προηγουμένη παράγραφος δέν τυγχάνει εφαρμογής επί ρητρών 
άφορωσών εις την άπώλειαν ή ζημίαν, τήν πρόκύπτουσαν εξ ενυπάρχοντας τίνος 
ελαττώματος, της ποιότητος ή τίνος μειονεκτήματος τών μεταφερομένων εμπορευ
μάτων. ■ · 

3. Πάσα ρήτρα περιεχόμενη εν τή συμβάσει μεταφοράς ώς και πάσα ειδική 
συμφωνία συναφθείσα πρίν ή έπενεχθή ή ζημία, διά τής οποίας τά συμβαλλόμενα 
μέρη σκοπούν δπώς παρεκκλίνωσι τών υπό τής παρούσης Συμβάσεως διατυποϋ
μένων κανόνων, είτε διά τοΰ καθορισμού τού εφαρμοστέου δικαίου είτε διά τής 
τροποποιήσεως τών άφορώντων είς τήν αρμοδιότητα κανόνων, είναι άκυρος και 
άνευ νομικής ισχύος. Ούχ ήττον, προκειμένου περί τής μεταφοράς εμπορευμάτων, 
επιτρέπονται α! περί διαιτησίας ρήτραι, εντός τών ορίων τής παρούσης.Συμβάσεως, 
εφ' δσον ή διαιτησία, θέλει λάβει χώραν εις τίνα τών έν άρθρω VIII καθοριζομένων 
τόπων αρμοδιότητος δικαστηρίων. 

"Αρθρον Χ . 

Έκτος ώς προνοείται έν άρθρω VII, ουδεμία διάταξις της παρούσης Συμβάσεως 
δύναται νά έρμηνευθή ώς έπηρεάζουσα τά υφιστάμενα μεταξύ τών δύο μεταφορέων 
δικαιώματα και υποχρεώσεις 

,>; ·,; "Αρθρον XI ■

Μέχρις ου ή παρούσα Σύμβασις' τεθή έν ίσχύϊ συμφώνως ταΐς διατάξεσι τοΰ 
άρθρου XIII. αϋτη θέλει παραμείνει ανοικτή προς ύπογραφήν ύπό παντός Κράτους, 
δπερ κατά τήν ήμερο μη νίαν ταύτη ν είναι Μέλος τοΰ "Οργανισμού Ηνωμένων 
Εθνών ή οιουδήποτε τών Ειδικευμένων 'Οργανισμών. 

;
 ;
■ . .. \ . . "Αρθρον XII 

Ι. Ή παρούσα Σύμβασις υπόκειται είς τήν έπικύρωσιν τών υπογραφόντων 
Κρατών. 

2. Τά δργανα επικυρώσεως θέλουν κατατίθεσθαι παρά τη Κυβερνήσει τών 
Ηνωμένων Πολιτειών τοΰ Μεξικού 

"Αρθρον XIII 
Ι Ευθύς ως πέντε ύπογράψαντα, Κράτη. ήΊθελον καταθέσει τά δργαναν επικυρώ

σεως των της παρούσης Συμβάσεως, αυτή θέλει τεθή έν ίσχύϊ, καθ δσον άφορα 
είς τάς μεταξύ των σχέσεις, τήν ένενηκοστήν. ήμέραν άπό τής καταθέσεως τοΰ 
πέμπτου Οργάνου επικυρώσεως. Καθ* δσον δέ άφορα εϊς έκαστον Κράτος έπικυροΰν. 
ταύτην μεταγενεστέρως, ή παρούσα Σύμβασις θέλει τεθή έν ίσχύϊ τήν ένενηκοστήν 
ήμέραν άπό τής καταθέσεως τού οίκείου οργάνου επικυρώσεως. 

2. Ευθύς ώς ή παρούσα Σύμβασις τεθή έν ίσχύϊ, αϋτη Λθέλει καταχωρισθή παρά 
τω Όργανισμώ Ηνωμένων "Εθνών και παρά τή "Οργανώσει Διεθνούς Πολιτικής 
"Αεροπορίας όττό της Κυβερνήσεως τών Ηνωμένων Πολιτειών τοΟ'Μέξ'ικρϋ? ''__' 
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. "Αρθρον XIV 

Ι Ή παρούσα Σύμβασις, μετά τήν Μναρξιν της ισχύος της, θέλει παραμείνει 
ανοικτή προς προσχώρησιν, ύπό παντός Κράτους Μέλους του Όργανίσμοϋ 
Ηνωμένων 'Εθνών ή οιουδήποτε9 τών Ειδικευμένων 'Οργανισμών. 

2. Ή προσχωρησις έπιτεύγνυται διά της καταθέσεως τοϋ οργάνου προσχωρή
σεως παρά τη Κυβερνήσει των Ηνωμένων Πολιτειών του Μεξικοϋ, τίθεται δε εν 
ίσχύϊ τήν ένένηκοστήν ήμέραν άπό της τοιαύτης καταθέσεως. 

"Αρθρον XV 
Ι Πάν Συμβαλλόμενον Κράτος δύναται νά καταγγείλη τήν παροϋσαν Σύμβασιν 

δια γνωστοποιήσεως απευθυνόμενης προς τήν Κυβέρνησιν των Ηνωμένων Πολι
τειών τοϋ Μεξικού. 

2. Ή καταγγελία θέλει τεθή εν ίσχύϊ μετά πάροδον εξ μηνών άπό της ημερομηνίας 
λήψεως της γνωστοποιήσεως περί καταγγελίας, ύπό της Κυβερνήσεως των 'Ηνω
μένων Πολιτειών τοϋ Μεξικού. 

"Αρθρον XVI 

Ι. Παν Συμβαλλόμενον Κράτος δύναται, κατά τήν κύρωσιν της παρούσης 
Συμβάσεως ή κατά τήν προσχώρησιν εις ταύτη ν ή καθ' οιονδήποτε μεταγενέστερον 
χρόνον, νά δηλώση διά γνωστοποιήσεως απευθυνόμενης προς τήν Κυβέρνησιν 
τών Ηνωμένων Πολιτειών τοΰ Μεξικού, δτι ή εφαρμογή της παρούσης Συμβάσεως 
επεκτείνεται εφ* οιουδήποτε τών εδαφών, διά τάς εξωτερικός σχέσεις τών οποίων 
το εν λόγω Κράτος είναι ύπεύθυνον 

2. Ή εφαρμογή της παρούσης Συμβάσεως θέλει έπεκταθή επί τών έν τη τοιαύτη 
γνωστοποιήσει αναφερομένων εδαφών, ένενήκοντά ημέρας άπό της ημερομηνίας 
λήψεως της τοιαύτης γνωστοποιήσεως υπό της Κυβερνήσεως τών Ηνωμένων 
Πολιτειών τοϋ Μεξικού. 

3. Πάν Συμβαλλόμενον Κράτος δύναται νά καταγγείλη τήν παροϋσαν Σύμβασιν 
συμφώνως ταΐς διατάξεσι τοΰ άρθρου XV, κεχωρισμένως δι' οιονδήποτε ή άπαντα 
τά εδάφη, διά τάς έξωτερικάς σχέσεις τών οποίων το έν λόγω Κράτος εϊναι ύπεύ
θυνον. 

"Αρθρον XVII 

Ουδεμία έπιφύλαξις δύναται νά γίνη αποδεκτή, καθ* δσον άφορα είς τήν παροϋσαν 
Σύμβασιν. 

"Αρθρον XVIII 

Ή Κυβέρνησις τών Ηνωμένων Πολιτειών τοϋ Μεξικοΰ θέλει γνωσ^οποιή 
προς τήν Όργάνωσιν Διεθνοΰς Πολιτικής 'Αεροπορίας καί προς άπαντα τά Κράτη 
Μέλη τοΰ 'Οργανισμού Ηνωμένων 'Εθνών ή οίουδήποτε τών Ειδικευμένων 'Οργα
νισμών— 

(α) πάσαν υπογραφή ν της παρούσης Συμβάσεως ώς καί τήν ήμερομηνίαν 
ταύτης 

(//) τήν κατάθεσιν παντός οργάνου επικυρώσεως ή προσχωρήσεως ώς καί 
τήν ήμερομηνίαν ταύτης· 

(;') τήν ήμερομηνίαν. καθ' ήν ή παροΰσα Σύμβασις τίθεται έν ίσχύϊ, συμφώνως 
τω αρθρω XIII, παράγραφος |· 

(/>) τήν λήψιν καί τήν ήμερομηνίαν λήψεως πάσης γνωστοποιήσεως καταγγελίας· 
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(ε) τήν λήψιν και την ήμερομηνίαν λήψεως πάσης δηλώσεως ή γνωστοποιήσεως 
ένεργηθείσης συμφώνως τω άρθρω XVI. 

ΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΙΝ των ανωτέρω, οί υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι, δεόντως 
εξουσιοδοτημένοι, υπέγραψαν τήν παροΰσαν Σύμβασιν. 

ΕΓΕΝΕΤΟ εν Γουαδαλαχάρα, τήν δεκάτην όγδόην ήμέραν τόϋ μηνός Σεπτεμβρίου 
τοΰ χιλιοστού έννεακοσιοστοΟ εξηκοστού πρώτου έτους, συνταχθείσα είς τρία 
αυθεντικά κείμενα, είς τήν Γαλλικήν, Άγγλικήν και Μσπανικήν. Έν περιπτώσει 
διαφοράς θά έπικρατή το κείμενον εϊς τήν Γαλλικήν γλώσσαν, είς δ συνετάγη ή 
Σύμβασις Βαρσοβίας, της 19ης 'Οκτωβρίου 1929. Ή Κυβέρνησις των Ηνωμένων 
Πολιτειών τοΰ Μεξικού θέλει καταρτίσει έπίσημον μετάφρασιν τοΰ κειμένου της 
ΣυμβάσεοΛς είς τήν Ρωσσικήν γλώσσαν. 

Ή παροΰσα Σύμβασις θέλει κατατεθή παρά τη Κυβερνήσει τών Ηνωμένων 
Πολιτειών τοΰ Μεξικού, παρά τη οποία συμφώνως ταΐς διατάξεσι τοΰ άρθρου XI , 
θέλει παραμείνει ανοικτή προς ΰπογραφήν, ή δε Κυβέρνησις αυτή θά διαβίβαση 
κεκυρωμένα αντίγραφα της παρούσης Συμβάσεως προς τήν Όργάνωσιν Διεθνούς 
Πολιτικής 'Αεροπορίας και προς άπαντα τά Κράτη Μέλη τοΰ 'Οργανισμού Ηνωμένων 
'Εθνών ή οιουδήποτε τών Ειδικευμένων 'Οργανισμών. 

Έτυιιώθη. έν τφ Ίυιχονραψέκμ της IV'JupiaKfH; Δημοκρατίας, έν Λέυκωτία. ' 


