
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδη νόμου "Κύρωση της Σμνύοσης των Ηνωμένων 
Εθνών κατά της παράνομης δωκώηαης ναμκωηιών φαρμά
κων και ψυχοτρόπων ουσιών"

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Αυτό το σχέδιο νόμου που υποβάλλεται στη Βουλή για 
ψήφιση αποβλέπει στην κύρωση της Σύμβασης του ΟΗΕ 
κστό της παράνομης διαάνησης ναρκωτικών φαρμάκων κα 
ψυχοτρόπων ουσιών, η οποία υπογράφηκε στη Βιέννη στις 
20 Δεκεμβρίου 1988 κα έχει ήδη επικυρωθεί από 35 Κράτη, 
καθώς κα από την ΕΟΚ στις 31.12.90.

Κ Σύμβαση αυτή εντύσσετα στα πλαίσια των προσπαθειών 
που καταβάλλονται σε παγκόσμιο επίπεδο για την αντιμε
τώπιση της σύγχρονης μάσπγος των ναρκωτικών, που έχει 
λάβει τρομακτικές διαστάσεις κα αποτελεί σοβαρή απειλή 
για την υγεία και ευημερία των ανθρώπων κα ιδιαίτερα των 
νέων, καθώς κα για την κοινωνία οε όλα τα επίπεδα.

Μπροστά στο φοβερό αϊτόν κίνδυνο τα Κράτη-Μέρη 
δείχνουν αποφαασπκότητα κα δεσμεύονται πολιτικό να 
τον αντιμετωπίσουν από κοινού με σειρά συγκεκριμένων 
νομοθετικών, διοικητικών κλπ. μέτρων οε εθνικό, περιφε
ρειακό και διεθνές επίπεδο.

Η αγωνία για το μέλλον είναι μεγάλη κα είνα πλέον 
πεποίθηση όλων ότι η καταπολέμηση των ναρκωτικών είνα 
κοινή υπόθεση κα αποτελεί συλλογική ευθύνη των Κρατών, 
τα οποία οφείλουν να συνενώσουν τις δυνάμεις τους στην 
προσπάθεια αυτή, μέσα στα πλαίσια του ΟΗΕ και των 
αρμόδιων οργάνων του.

Αναγνωρίζεται η ανάγκη να ενισχυθούν κα να συμπλη
ρωθούν α υφιστάμενες συμφωνίες, α οποίες αποτελούν 
τη βάση της οργάνωσης του αγώνο καιτιηοΛέμι)οης της 
παράνομης διακίνησης ναρκωτικών φαρμάκων κα ψυχοτρό
πων ουσιών.

Με ας διατάξεις της Σύμβασης αυτής, επιδιώκετα η 
περιστολή του εγκλήματος των ναρκωτικών, με την πάταξη 
της δυύνους εγκληματικής δραστηριότητας των εμπόρων 
ναρκωτικών, α οποία καθημερινά εφευρίσκουν κανούργιους 
τρόπους κα μέσο διαφυγής κα αποδυνόψιωσης των διω
κτικών αρχών κα με τον περιορισμό της δυνατότητας 
αποκομίοεως. νομιμοποιήσεως κα δκττηρήσεως των τερά
στιων κερδών, που τους αποφέρει το οργανωμένο αυτό 
έγκλημα.

Ειδικότερα μετά την παράθεση του ορισμού των όρων 
που αναφέρονται στο κείμενο της Σύμβασης καθορίζεται η 
έκταση εφαρμογής της, (άρθρο 2), τα εγκλήματα, καθώς 
κα α αντίστοιχες κυρώσεις που θα πρέπει να προβλεφθούν 
(άρθρο 3).

Τα Κράτη που θα υιοθετήσουν τη Σύμβαση θα πρέπει να 
καταστήσουν εγκλήματα κατά την εσωτερική τους νομοθεσία 
κα με την επκρύλαξη των συν—ν. .-ματκών τους αρχών κα 
των βασικών αρχών του νομικο ς συστήματος όλες τις 
πράξεις, που ορίζονται στο άο- παρ. 1 της Σύμβασης 
κα να προρλέψουν κυρωθείς, ι ; ·γες με τη βαρώ ψύοη 
των εγκλημάτων αυτών. Ως ιόν χχ ετπβαρυντικές περι
πτώσεις θα πρέπει να θεωρηθο·.· ατταξύ άλλων η ανάμιξη 
στο έγκλημα οργανωμένων εγκ/ . ►ττικών ομάδων, η χρήση 
βίας ή όπλων, η κατοχή από το δράστη δημόσιας θέσης, 
η πρόκληση θυμάτων μεταξύ των ανηλίκων, η διά πράξη του 
εγκλήματος σε χώρους όπου βρίσκονται ανήλικα όπως 
σχολεία, ιδρύματα, χώρα άθλησης κλπ.

Τα Μέρη μπορούν επί πλέον να προβλέψουν ότι σε βάρος 
του δράστη των εγκλημάτων αυτών, θα επιβάλλονται εκτός 
από την καταδίκη ή την τιμωρία και άλλα μέτρα όπως

θεραπεία εκπαίδευση, περίθαλψη, κ οθωνική αποκατάσταση 
κα σας περιπτώσεις που αυτός είνα χρήστης ναρκωτικών, 
αντί της καταδίκης η τμώρίας, θερατΕία κα περίθαλψη.

Προτείνετε, η βέστπση ειδικής για μακράτερη χρονική 
περώδο παραγραφής κα η ιδιαίτερη εξέταεκ) της ενδεχό
μενης πρόωρης απόλυσης των δραστών αυτών των εγκλη
μάτων. Ορίζεται επίσης ότι σε καμιά περίπτωση τα εγκλήματα 
που ορίζονται στη Σύμβαση δεν θα θεωρηθούν ως πολιτικά 
ή οκονομικά.

Το άρθρο 4 αναφέρετα στα -μέτρα που πρέπει κάθε 
Κράτος να^λάβο γιο τηιτ^βρυση της δικαιοδοσίας του για 
τα εγκλήματα πίου θεσπίζονται με τη Σύμβαση

Με το άοθρο 5 τα Μέρη δεσμεύονται να λάβουν τα μέτρα 
που είνα αναγκαία για να καταστεί δυνατή η δήμευση 
εσόδων, περιουσίας, μέόων ή οπαωνδήποτε άλλων αντι
κειμένων προερχόμενων από την εγκληματική δραστηριό
τητα των δραστών των εγκλημάτων αυτών. Για το σκοπό 
αυτόν, θα πρέπει να διευκολύνουν τις αρμόδιες αρχές τους 
να εξακριβώνουν, να ανακαλύπτουν κα να δεσμεύουν ή να 
κατάσχουν τα ανοφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 
αυτού, έσοδα περιουσία, μέαα κλπ.

Το Μέρος δεν θα αρνεπαι να ενεργήσει τις πράξεις 
οπές, επικαλούμενο το τραπεζικό απόρρητο.

Η περιουσία ή τα έσοδα Που δημεύονται θα διατίθενται 
σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία των Μερών ή τη 
συμφωνία που θα υπάρχει αν η αίτηση προέρχεται από 
άλλο Μέρος.

Με λεπτομέαεια περιγρώφετα στη Σύμβαση το πλαίαο 
των ενεργειών των Μερών για την έκδοση των δραστών 
των εγκλημάτων που αναφέρονται σ' αυτήν, καθώς κα της 
(ψιοιβαίας δικαστικής συνδρομής που θα παρέχεται για την 
εφαρμογή των σκοπών της Σύμβασης..

Ιδιαίτερα επισημαίνεττίι η ανάγκη στενής συνεργασίας 
μεταξύ των Μερών στους τομείς της έρευνας και πληρο
φόρησης καθώς κα της προστασίας προσώπων κα επιχει
ρήσεων, της ανταλλαγής εμπειρογνωμόνων, της ανάπτυξης 
ειδικών προγραμμάτων για την εκπαίδευση του προσωπικού 
που εχνα επιφορτισμένο με την κοτοστολή των σχετικών 
εγκλημάτων. Επίσης προβλέπετα κα συνεργασία με τα 
Κράτη διαμετακόμισης, ιδίως τις αναπτυσσόμενες χώρες 
που που έχουν ανάγκη βοήθειας και υποστήριξης, μέοω 
πρσγραμμύπων τεχνικής συνεργασίας, που θα αποσκοπούν 
στην απαγόρευση της παρότνομης εισαγωγής κα διαμετα
κόμισης.

Ρυθμίζονται επίσης θέματα διαδικαστικά όσον αφορά την 
υπογραφή, επικύρωση, αποδοχή, τροποποίηση κλπ. της 
Σύμβασης και ιιορέχεται η δυνατότητα διευθέτησης των 
δναφορων που τυχόν θα ανακύψουν μεταξύ των Μερών.

Ρυθμίζονται ακόμη θέματα σχετικά με τον έλεγχο των 
ουσιών που χρησιμοποιούνται συχνά στην παρόινομη παρο- 
οκειή ναρκωτικών φαρμόκων και ψυχοτρόπων ουσιών (πρό
δρομες ουσίες). Στις περιπτώσεις αυτές, η συνεργασία με 
φορείς του ΟΗΕ είναι ιδιαίτερα στενή για να προλαμβάνεται 
η παράνομη διακίνηση κόιθε νέας ουσίας που είναι δυνατό 
να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στη δημόισια υγεία

Η συνεργασία των φορέων του ΟΗΕ με τα Κρόιτη-Μέρη 
κα των Κρατών μεταξύ τους, περιλαμβάνει κα λήψη μέτρων 
για: α) την παρεμπόδιση του εμπορίου υλών κα εξοπλισμού 
που χρησιμοποιούνται στην παρόινομη παρασκευή ναρκω
τικών κα ψυχοτρόπων ουσιών, β) τον τερματισμό της 
παρότνομης καλλιέργειας κα γ) την εξάλειψη της παρότνομης 
ζήτησης.

Για την ιιλοποίηση ’Των στόχων της Σύμβασης απαραίτητη 
προϋπόιθεοη είνα η συντονισμένη δρόκτη, ειδικά εκπαιδευ
μένο εξουσιοδοτημένο προσωπικό, νομοθετικά μέτρα α
νταλλαγή πληροφοριών. Η Επιτροπή για τις ναρκωτικές 
ουσίες του Οικονομικού κα Κοινωνικού Συμβουλίου των
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Ηνωμένων Εθνών κα το Διεθνές 'Οργανο Ελέγχου Ναρ
κωτικών εξουσιοδοτούνται να εξετάζουν όλα το θέματα, 
που αναψέρονται στους σκοπούς της Σύμβασης.

Για τιγν καλύτερη δυνατή εφαρμογή των διατάξεων της 
Σύμβασης αυτής, θα πρέπει η Χώρα μας να Κόβει τα 
κατάλληλα νομοθετικό και διοικητικά μέτρα για την εναρ
μόνιση της εσωτερικής μας νομοθεσίας σπς επιταγές της 
Σύμβασης.

Έχοντας απόλυτη συνείδηση του τρομερού προβλήματος 
των ναρκωτικών κα των διαστάσεων που αυτό έχει πάρει 
κα με την πεποίθηση ότι είναι αναγκαίο για τη Χώρα μας 
να συμβάλλει πιο αποτελεσματικά στον κανό αγώνα-κατά 
της παράνομης διακίνησης των ναρκωτικών φαρμάκων και 
ψυχοτρόπων ουσιών, έχουμε την τιμή να υποβάλουμε το 
νομοσχέδιο αυτό στην κρίση της Εθνικής Ανπττρορωπείος 
κα να παρακαλεοουμε να το κυρώσει με την ψήφο της.

Αθήνα, 14 Ιουνίου 1991
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Κύρωση σύμβασης Ηνωμένων Εθνών κατό της παράνομης 
δκτκίνησης ναρκωτικών φαρμάτων και ψυχοτρόπων ουσιών

'Αρθρο πρώτο

Κυρώνεται κα έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ.1 
του Συντάγματος, η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά 
της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών φαρμάκων και ψυ
χοτρόπων ουσιών, που υπ ο γράφηκε στη Βιέννη σπς 
20/12/1988, της οποίος το κείμενο σε πρωτότυπο στην 
αγγλική γλώσσα κα οε μετάφραση στην ελληνική έχει ως
εξής:

UNITED NATIONS CONVENTION 
AGAINST ILLICIT TRAFFIC 

IN NARCOTIC DRUGS 
AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES

UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST ILLICIT 
TRAFFIC IN NARCOTIC DRUGS AND 

PSYCHOTROPIC SUBSTANCES

Adopted by the Conference at its 6th plenary 
meeting, ion 19 December 1988

The parties to this Convention,
Deeply concerned by the magnitude of and nsng 

trend in the illicit production of, demand for and traffic 
in narcotic drugs and psychotropic substances, which 
pose a serious threat to the health and welfare of 
human beings and adversely affect the economic, 
cultural and political foundations of society,

Deeply concerned also by the steadily increasing 
inroads into various social groups made by illicit traffic 
in narcotic crugs and psychotropic substances, and 
particularly by the fact that children are used in many 
parts of the world as an illicit drug consumers market 
and for purposes of illicit production, distribution and 
trade in narcotic drugs and psychotropic substances, 

•nMuch entails a danger of incalculable gravity,
Recognizing the links between illicit traffic and other 

related organized criminal activities which undermine 
the legitimate economies and threaten the stability, 
security and sovereignty of States,

Recognizing also that illicit traffic is an international 
cnmnal activity, the suppression of which demands 
urgent attention and the highest priority,

Aware that illicit traffic generates large financial profits 
and wealth enabling transnational criminal organizations 
to penetrate, contaminate and corrupt the structures 
of government, legitimate commercial and financial 
business, and society at all its levels.

Determined to deprive persons engaged in ilicit Itaffic 
of the proceeds of their criminal activities and thereby 
eliminate their main incentive for so doing,

Desiring to eliminate the root causes of the problem 
of abuse of narcotic drugs and psychotropic substances, 
including tne illicit demand for such drugs and 
substances and the enormous profits derived from llicrt 
traffic,

Considering that measures are necessary to monitor 
certain substances, including precursors, chemicals and 
solvents, which are used in the manufacture of narcotic 
drugs and psychotropic substances, the ready 
avalability of which has led to an increase in the 
clandestine manufacture of such drugs and substances, 

Determined to improve international co-operation in 
suppression of illicit traffic by sea,

Recognizing that eradication of illicit traffic is a 
collective responsibility of all States and to that end. 
co-ordnated action within the framework of international 
co-operation is necessary,

Acknowledging the competence of the United nations 
in the field of control of narcotic drugs and psychotropic 
substances and desirous that the international organs 
concerned with such control should be within the 
framework of that Organization,

Reaffirming the guiding principles of existing treaties 
in the field of narcotic drugs and psychotropic 
substances and the system of control which they 
embody,

Recognizing the need to reinforce and supplement 
the measures provided in the Sngle Convention on 
Narcotic Drugs. 1961, that Convention as amended by 
the 1972 Protocol Amending the Single Convention on 
Narcotic Drugs, 196T and the 1971 Convention on 
Psychotropic Substances, in order to counter the 
magnitude and extend of iiiicit traffic and its grave 
consequences.

Recognizing also the importance of strengthening and 
enhan cmg effective legal means for international co
operation in criminal matters for suppressing the


