
Έπί τοϋ Σχεδίου Νόμου «περί κυρώσεως της άπό 29ης Μαρ
τίου 1972 Συμβάσεως «περί διεθνούς ευθύνης διά ζημίας 
—ροκαλουμένας ές αντικειμένων έκτοξευομένων εις το 
διάστημα».

Προς τ>/)' Βουλήν τών 'Ελλήνων

'Η ως άνω Σύμβασις, άποτελουμένη ές 28 άρθρων, άπο- 
σκοπεΐ εις την ρύθμισιν τοϋ θέματος τών ζημιών αίτινες 
είναι ενδεχόμενον νά προκληθοϋν έκ τής εκτοςευσεως αντι- 
κειμένων εις τό διάστημα.

Τό άρθρον 1 περιέχει τούς ορισμούς τών έν τή Συμβάσει 
άπαντωμένων ειδικών ή τεχνικών ορών. Τά έπόμενα άρθρα
2. 3, 4. καί δ άναφέρονται είς διαφόρους περιπτώσεις ευθύ
νης τοϋ έκτοξεύοντος κράτους. Τό άρθρον 6 αφόρα εις την 
—ερίπτωσιν άπαλλαγής άπό της ευθύνης, το δε άρθρον 7 
προβλέπει περιπτώσεις ζημιών προκαλουμένων ύπό άντι- 
κειμένων εκτοξευμένων εις τό διάστημα καθ’ ας δεν εφαρμό
ζεται ή Σύμβασις.

Τά άρθρα 8, 9, 10 καί 11 είναι σχετικά προς την άξίωσιν 
άποζημιώσεως κατά τοϋ υπαιτίου κράτους (τρόπος καί χρό
νος υποβολής ταύτης, μή ανάγκη έξαντλήσεως τών εσωτερι
κών ένδικων μέσων κ.λπ.), τά δέ έπόμενα άφοροϋν είς τον 
καθορισμόν της άποζημιώσεως καί είς τό νόμισμα εις ο δέον 
αΰτη-νά καταβληθή. ------ - — ------ -------

Τά άρθρα 14-20 άφοροϋν είς την ’Επιτροπήν ’Αξιώσεων, 
άπαρτιζομένην έκ τριών μελών, ήτις, έν περιπτώσει μή ρυθμί- 
σεως τοϋ θέματος τής ευθύνης διά τής διπλωματικής όδοϋ, 
άποφασίζει κατά τρόπον οριστικόν καί δευσμευτικόν περί 
τοϋ βάσιμου τής προς άποζημίωσιν άξιώσεως, έκτος έάν τά 
έν τή διάφορά μέρη συμφωνήσουν όπως ή άπόφασις τής έν 
λόγω Επιτροπής έχη μόνον συμβουλευτικόν χαρακτήρα.

Είς τά υπόλοιπα άρθρα ρυθμίζονται εΐδικώτερα θέματα, 
ώς είναι ή περίπτωσις τών διεθνών διακρατικών οργανισμών 
τών διεξαγόντων διαστημικάς δραστηριότητας (άρθρον 22) 
καί περιέχονται είς αύτά αί τελικαί τής Συμβάσεως διατάξεις 
(υπογραφή, έπτκύρωσις, θέσις έν ίσχύι, τροποποίησις, άνα- 
θεώρησις, καταγγελία κ.λπ.).

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ Κρίνεται άπό πάσης πλευράς~σκόπιμο ν οπώς ή-ΈΛν,κς, 
ήτις είναι ήδη συμβαλλόμενου μέρος εις τήν «Συνθήκην έπί 
τών αρχών τών διεπουσών τήν δραστηριότητα τών κρατών 
κατά τήν έξερεύνησιν καί χρησιαοποίησιν τοϋ διαστήματος 

/ν \ «τη/αά iQ~n\ *___\ a -

διάστημα» (Ν.Λ. 189/19.11.1974), έπικυρώση καί τήν 
παρούσαν περί διεθνούς εύθύνης Σύμβασιν διά ζημίας πεο- 
καλουμένας έξ άντικειμένων έκτοξευομένων είς τό διάστημα, 
ήτις ύπεγράφη ήδη ύπό περισσοτέρων τών S0 κρατών έξ 
ών τά 30 περίπου είναι ήδη συμβαλλόμενα είς τή / Σύειβασιν 
ταύτην μέρη.

Θέτοντες ταύτα ύπ’ όψιν Υμών είσηγούμεθυ: ή', £- ιοισιν 
τού ύποβαλλομένου Σχεδίου Νόμου.

’Εκ τής έφαρμογής τής Συμβάσεως ταύτης ούδεμία προ- 
καλεΐται δαπάνη ή μείωσις τ ών εσόδων τοϋ Κρατικού Προ
ϋπολογισμού.

Έν Άθήναις τή 28 Δεκεμβρίου 1976 
Οί 'Υπουργοί

Εσωτερικών Δικαιοσύνης
ΔΗΜ.’ ΜΠΙΤΣΙΟΣ ΚΩΝ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
ΙΙερί κυρώσεως τής έν Ούασιγκτώνι, Λονδίνω καί Μόσχα 

ταυτοχρόνως τεθείσης προς υπογραφήν τήν 29ην Μαρτίου 
1972 Συμβάσεως έπί τής Διεθνούς εύθύνης διά ζημίας 
προκαλουμένας έξ άντικειμένων έκτοξευομένων είς τό 
διάστημα.

• ' ’ ' ·' Ά,ρθρον πρώτον.
Κυροΰται καί έχει ΐσχύν νόμου ή έν Ούασιγκτώνι, Λονδίνω 

καί Μόσχα ταυτοχρόνως τεθεΐσα προς υπογραφήν τήν 29ην 
Μαρτίου 1972 Σύμβασις έπί τής Διεθνούς εύθύνης διά ζημίας 
προκαλουμένας έξ άντικειμένων έκτοξευομένων είς τό διά
στημα, ής τό κείμενον έν πρωτοτύπω είς τήν άγγλικήν γλώσ
σαν καί έν μεταφράσει είς τήν ελληνικήν έχει ώς επεται :


