
’ Επί τον σχεδίου Νόμου «π ερί π ρολήψεως καί καταστολής 
πράξεών T-.vt.jv στρεφομένων κατά τής χνχσφαλείχς τής 
άεροπλοίας.
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Μετά τήν κατά τά τελευταία έτη σημειωθεϊσαν μεγχλ.ην 
χνάπτ-ίξιν τής πολιτικής αεροπορίας καί τής πυκνώσεως 
των αεροπορικών δρομολογίων, ένεφανίσθησχν τελούμενα', 
καί εντός των αεροσκαφών έν πτήσει ή έν σχέσει- ττρός 
τν ν λειτουργίαν τούτων άξιόποινοι πράξεις έκθέτουσχυ 
ιί; κίνδυνον τούς έπιβάτας καί τά μεταφερόμενα πράγματα, 
κλονίζουσαι τήν έμττιστοσύνην των λαών ώς ττρός τήν 
χσυάλ.ειαν της ττολιτικής άεροττορίας.

' ή{ μορφή αύτή τής έγκληματικότητος, έ/ουσα διεθνείς 
έττιτττώσεις, ώθησε μεγάλου άριθμόν κρατών εις την υπο
γραφήν διεθνών συμβάσεων διά τήν άποτελεσματικωτερχν 
έττΐ διεθνούς πεδίου άντιμετώπισίν της. Ούτως ύπεγραφησαν 
αί διεθνείς συμβάσεις α) του Τόκυο τής 14 Σεπτεμβρίου 
1063, «περί παραβάσεων καί άλλων τινών πράξεων τελου
μένων επί αεροσκαφών», β) τής Χάγης τής 16 Δεκεμβρίου 
1070, διά τήν καταστολήν τής παρανόμου κατχλήψεως 
αεροσκαφών καί γ) τοϋ Μόντρεαλ τής 23 Σεπτεμβρίου 
1971 διά τήν καταστολήν παρανόμων πράξεων κατά τής 
ασφαλείας τής Πολιτικής ’Αεροπορίας». Αί συμβάσεις 
χύται _ ΰπεγράφησαν. καί _ _ύ.πό τής.__*Ελλάδος, κυρω.θεϊσαι 
δέ νομοθετικώς διά τών Ν.Δ/των 734/1971, 1352/31.3.73' 
καί 174/28.9.1973, κατέστησαν εσωτερικόν -δίκαιον τής 
Χούρας μας. , ,

Αί ώς άνω όμως συμβάσεις έθεσαν γενικούς κανόνας 
διά τήν άντιμετώπισίν τών άφορωσών εις τήν άσφάλειαν 
τής πολιτικής αεροπορίας παρανόμων πράξεων, διά τοϋτο 
τά ύπογράψαντα τάς συμβάσεις ταύτας κράτη άνέλαβον 
τήν ύποχρέωσιν όπως καταστήσουν άξιοποίνους τάς ΰπό 
τούτων . προβλεπομένας πράξεις καί θεσπίσουν αύστηράς 
ποινάς προς κολασμόν των. , >

Τό υπό κρίσιν σχέδιον νόμου αποβλέπει εις τήν έκπλή- 
ρωσιν τών διά τών ώς άνω συμβάσεων άναληφθεισών υπο
χρεώσεων, ώς καί εις τήν ρύθμισιν ετέρων τινών συναφών 
θεμάτων. Έπί τών κατ’ ίδιαν διατάξεων τούτου έκτίθεμεν 
τά ακόλουθα : ' - * > -ν'"'' - ;' · ν

α) Έπί τοϋ άρθρου Ί.-
Διά τής παραγράφου 1 τοϋ άρθρου 1 τοϋ σχεδίου προβλέ- 

πεται ώς ιδιώνυμον έγκλημα ή παράνομος καί διά βίας ή 
απειλής βίας κατάληψις άεροσκάφους, ή άσκησις παρανό- 
μως ελέγχου έπ’ αύτοϋ, ώς καί ή διατήρησις τοϋ τοιούτου 
ελέγχου όχι μόνον εις περίπτωσιν κατά (τήν οποίαν τό 
αεροσκάφος εύρίσκεται έν ·7ττήσει, ώς ορίζει τό άρθρον 1 
στοιχ. α' τής συμβάσεως τής Χάγης, άλλά καί εις τήν περί- 
πτωσιν κατά τήν οποίαν τό αεροσκάφος τελεί έν λειτουργία,· 
τοϋτο δέ χάριν εύρυτέρας ποινικής προβλέψεως, ώς ορίζει 
καί ή Σύμβασις τοϋ Μόντρεαλ.

Διά τής παρ. 2 στοιχ. α' εως ε' τοϋ αύτοϋ άρθρου 1 τοϋ 
σχεδίου προβλέπονται επίσης ώς ιδιώνυμα εγκλήματα αί 
έν άρθρω 1 παρ. 1 στοιχ. α' εως ε' τής Συμβάσεως τοϋ 
Μόντρεαλ όριζόμεναι πράξεις. ‘Η περί τούτων ·. σαφής 
διατύπωσις καθιστά περιττήν τήν άνάπτυξίν των.

At υπό τών δύο ώς άνω παραγράφων ’ προβλεπόμεναι 
ποιναί είναι ανάλογοι πρός τήν βαρύτητα τών πράξεων, 
ανευ σοβαράς άποκλίσεως έκ τών έν άρθρω 291 παρ. 1 
στοιχ. β' τοϋ Ποιν. Κώδικος ποινών, άνταποκρίνονται δέ 
πρός τό άρθρον 2 τής Συμβάσεως τής Χάγης καί πρός τό 
άρθρον 3 τής Συμβάσεως τοϋ Μόντρεαλ, ύπό τών όποιων 
ρητώς επιβάλλεται ή καταστολή τών πράξεων δι* αύστη- 
ρών ποινών. " 1

Διά τής παραγράφου 3 τοϋ αύτοϋ άρθρου" 1 τοϋ σχεδίου 
προβλέπεται ώς έπιβαρυντική ή περίπτωσις, καθ’ ήν έκ 
_τής πράξεως έπήλθε θάνατος, άπειλεϊται δέ διά τήν περί- 
πτωσιν ταύτην βαρυτέρα ποινή, έν άρμονία πρός τό άρθρον 
291 παρ. 1 στοιχ. γ' τοϋ Ποιν. Κώδικος.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ Διά τής παραγράφου 4 τοϋ αύτοϋ άρθρου Γ τοϋ Σχεδίου 
ορίζεται ρητώς, πρός άποφυγήν δημιουργίας ερμηνευτικών 
ζητημάτων, ότι έπί τών περί ών τό σχέδιον πράξεων, διά 
τάς όποιας κατά τό άρθρον 26 παρ. 1 τοϋ Ποιν. Κώδικος 
άπαιτεϊται πρόθεσι τοϋ δράστου, δέν έχουν έφαρμογήν 
αί διατάξεις τοϋ άρθρου 291 παρ. 1 τοϋ Ποιν. Κούδικος, 
καθ’ ο μέρος τοϋτο αφορά εις τήν έκ προθέσεως διατάραξιν 
τής άσφαλείας τής άεροπλοίας. Ούτω καθίσταται σαφές 
ότι έπί τών έν τώ σχεδίω άναφερομένων πράξεων, έκ προθέ
σεως τελουμένων, έφαρμογήν θά έχη μόνον ό ύπό ψήφιση; 
ειδικός νόμος, ήτοι ότι αποκλείεται ή συρροή τούτων μετά 
τής πραξεονς διαταράξεως τής άσφαλείας τής άεροπλοίας, 
τής ύπό τοϋ ώς άνω άρθρου τοϋ Ποιν. Κώδικος προβλεπο- 
μένης. ’Αλλά έπί άμελείας, έάν αΰτη συνιστα παράβασιν 
τοϋ άρθρου 291 παρ. 2 τοϋ Ποιν. Κώδικος, θά έχη προδή- 
■λως τοϋτο έφαρμογήν. χ_ι

β) Έπί τοϋ άρθρου 2 :
Ή παράγραφος 1 τοϋ άρθρου 2 τοϋ σχεδίου άφορα εις τήν 

άπόπειραν, τήν όποιαν προβλέπουν καί τό άρθρον 1 στοιχ. 
α' τής Συμβάσεως τής Χάγης καί τό άρθρον 1 παρ. 2 στοιχ. 
α' τής Συμβάσεως τοϋ Μόντρεαλ. Λαμβανομένου όμως 
ύπ’ οψιν τοϋ άκρως έπικινδύνου χαρακτήρος τής απόπειρας 
έπί τών περί ών πρόκειται πράξεων, ορίζεται ότι έπί άπο- 
πείρας καταγιγνώσκεται ή εις τήν τετελεσμέ ;ην πράξιν 
έπιβαλλομένη ποινή, ένώ διά τάς περιπτώσεις τής άπρο- 

' σφόρου άποπείρας προβλέπεται διά τον αύτόν λόγον, ειδική 
ρύθμισις, κατ’ άπόκλισιν έκ τής γενικής αρχής τοϋ άρθρου 
43 τοϋ Ποιν. Κώδικος. . ι

Ή παρ. 2 τοϋ αύτοϋ άρθρου 2 τοϋ σχεδίου άφορα εις 
εις τήν άπλήν συνέργειαν, εις τήν όποιαν άναφέρονται καί 
τό άρθρον 1 στοιχ. β' τής Συμβάσεως Χάγης καί τό άρθρον 1 
παρ. 2 στοιχ. β' τής Συμβάσεως τοϋ Μόντρεαλ, πλήν όμως 
ορίζεται ύπό τής ώς άνω παραγράφου ότι, έάν ό άπλοΰς 
συνεργός συνήργησεν εύρισκόμενος έντός τοϋ έν πτήσει ή 
έν λειτουργία άεροσκάφους, τιμωρείται διά -τής εις τον αύτουρ- 
γόν έπιβαλλομένης ποινής, λόγω τοϋ άκρως έπικινδύνου 

- χαρακτήρος τής συνέργειας ταύτης. Αύτονόητον ότι έπί 
τών λ.οιπών μορφών συμμετοχής θά ισχύουν 'αί κοιναί δια
τάξεις τοϋ Ποιν. Κώδικος. '

γ) .Έπί τοϋ άρθρου 3 :
Διά τοϋ άρθρου τούτου προσδιορίζονται αί έχουσαι θε

μελιώδη σημασίαν διά τήν έφαρμογήν τών διατάξεων τοϋ 
προτεινομένου νόμου έννοιαι τοϋ άεροσκάφους «έν πτήσει» 
καί τοϋ άεροσκάφους «έν λειτουργία». Ό προσδιορισμός 
τής μέν πρώτης τών έννοιών τούτων γίνεται συμφώνως 
πρός τό άρθρον 3 τής παρ. 1 τής Συμβάσεως τής Χάγης 
καί πρός τό άρθρον 2 στοιχ. α' τής Συμβάσεως τοϋ Μόντρεαλ, 
τής δέ δεύτερος. συμφώνως πρός τό άρθρον 2 στοιχ. β' 
τής Συμβάσεως τοϋ Μόντρεαλ.

δ) Έπί τοϋ άρθρου 4 :
Διά τής παραγράφου 1 τοϋ άρθρου 4 τοϋ σχεδίου όρί- 

ζονται τά τοπικά όρια τής ισχύος τοϋ προτεινομένου νόμου. 
Επίσης διά τής παραγράφου 2 τοϋ αύτοϋ άρθρου ορίζονται 
τά τοπικά όρια τής ισχύος τών ελληνικών ποινικών νόμων 

. διά πάσαν άλλην ύπό τούτων προβλεπομένην πράξιν, τε- 
λεσθεΐσαν έν τή αλλοδαπή καί συρρέουσαν μετά τών έν 
τώ Σχεδίω όριζομένων πράξεων. Διά τοϋ έν λόγω άρθρου 
άποφευγομένης τής έπί τών θεμάτων τούτων πο/.υπλόκου 
διατυπώσεως τών άρθρων 3 παράγραφοι 3-5 καί 4 παράγρ.
1- 3 τής Συμβάσεως τής Χάγης καί τών άρθρων 4 παρ.
2- 6. καί 5 παρ. 1-3 τής Συμβάσεως τοϋ Μόντρεαλ, άποδί- 
δεται τό περιεχόμενον αύτών, ά/λ.’ άνευ μνείας ώρισμένων 
διακρίσεων καί περιορισμών ώς πρός τινας τών άνωτέρω 
πράξεων. Πάντως τό άρθρον 4 τοϋ σχεδίου τελεί έν άρμονία 
τόσον πρός τό άρθρον 7 τής Συμβάσεως τής Χάγης όσον 
καί πρός τό άρθρον 7 τής Συμβάσεως τοϋ Μόντρεαλ.

ε) Έπί τοϋ άρθρου 5 : ι .
Τό άρθρον 5 τοϋ σχεδίου είναι σύμφωνον πρός τάς διατά

ξεις τοϋ άρθρου 4 παρ. 1 (στοιχ. α') καί παρ. 3 τής Συμβά-,



σεως τής Χάγης και πρός το άρθρον δ παρ. 1 (στοιχ. α'-β' ^ 
1 καί παρ. 3 της Συμβάσεως τοϋ Μόντρεαλ, περιελήφθη 

δέ διά νά καταστή σαφές ότι αί κείμεναι διατάζεις περί 
τοπικών ορίων τής ισχύος των έλληνικών ποινικών νόμων, 
έπιφυλασσομένης τής εφαρμογής τοϋ προηγουμένου άρθρου 
4, έφαρμόζονται κατά τά λοιπά καί έπί τών υπό τοϋ υπό 
κρίσιν νομοσχεδίου προβλεπομένων πράξεων, ’

στ) Έπί τοϋ άρθρου 6 :
Διά τοϋ άρθρου τούτου άποδίδεταο τό άρθρον 5 τής 

Συμβάσεως τής Χάγης καί τό άρθρον 9 τής Συμβάσεως 
τοϋ Μόντρεαλ καί προσδιορίζεται ποία ή έν Έλλάδι δια 
την έφαρμογήν τοϋ υπό ψήφισιν νόμου έθνικοτητος τοϋ αερο
σκάφους, τοϋ άνήκοντος εις συσταθέντα ΰπό πλειόνων τοϋ 
ένός κρατών οργανισμόν κοινής ή διεθνοϋς έκμεταλλευσεως 
άεροπορικών μεταφορών καί έγγεγραμμένου εις κοινόν 
μητρώον τών κρατών τούτων ή εις διεθνές μητρώον αερο
σκαφών.

ζ) Έπί τοϋ άρθρου 7 :
Διά τοϋ άρθρου 7 τοϋ σχεδίου τίθεται διαταςις προς 

συμπλήρωση/ τοϋ άρθρου 59 τοϋ Ν. 5017/1931 «περί πο
λιτικής άεροπορίας» καί τοϋ άρθρου 12 παρ. 3 στοιχ. στ' 
τοϋ Π.Δ/τος τής 7/14 Αΰγούστου 1971 «περί κανονισμοϋ ■ 
τής έναερίου κυκλοφορίας», ώστε οί διοικηταί κρατικών 
αερολιμένων ή οί νόμιμοι αύτών άναπληρωταί νά καταστοϋν ^ 
ειδικοί άνακριτικοί υπάλληλοι διά τάς έν τώ ΰπό τοϋ ΰπό 
ψήφισιν νόμου προβλεπομένας πράξεις, δοθέντος ότι ουτοι, 
ώς έκ τής ύπηρεσίας των, κατέχουν πλήρη στοιχεία περί, 
τών αεροσκαφών, τών πτήσεων, τών πληρωμάτων, τών 
επιβατών κλπ., απαραίτητα διά τήν άνακριτικήν διερεύ- 
νησιν τών ώς άνω πράξεων. ...

, η) Έπί τοΰ άρθρου 8 :
Τό άρθρον 8 τοϋ σχεδίου elvat σύμφωνον προς τό άρθρον 

9 τής Συμβάσεως τής Χάγης καί προς τό άρθρον 10 τής 
Συμβάσεως τοϋ Μόντρεαλ καί άναφέρεται εις τήν υποχρέω
ση/, έπεμβάσεως τών έλληνικών άρχών πρός-αποκατάσταση/ 
τής τάξεως, οσάκις έ—ίκειται, τελήται ή έτελέσθη έν Έλλάδι 
πράξις έκ τών έν τώ ΰπό ψήφισιν νόμω άναφερομένων.

θ) Έπί'τών άρθρων 9, 10 καί 11 :
Τά άρθρα .9, 10 καί 11 τοϋ Σχεδίου άνταποκρίνονται 

εις τάς έκ τών άρθρων 6 (παράγρ. 1, 2, 4) καί II τής Συμ
βάσεως τής Χάγης καί τάς έκ τών άρθρων 6 (παράγρ. 
1, 2 καί 4) καί 13 τής Συμβάσεως τοϋ Μόντρεαλ άπορρε- 
ούσας ύποχρεώσεις.

η) Έπί τοϋ άρθρου 12 :

ια) Έπί τοϋ- άρθρου 15 :
»~Διά τόΰ άρθρόυ15 τοϋ σχεδίου σκοπεΐται όπως άποκλ.ει- 
σθή ή έφαρμογη τοϋ ΰπό “'ψήφισιν νόμου έν σχέσει πρός άε- 
ροσκάφη χρησιμοποιούμενα διά στρατιωτικούς, άστυνομι- 
κούς ή τελωνειακούς σκοπούς, ώς προβλέπεται έπί τών 
ανωτέρω περιπτώσεων ΰπό τοϋ άρθρου 3 παρ. 2 τής Συμ- 
βάσεως-τής Χάγης καί τοϋ άρθρου 4 παρ. 1 τής Συμβάσεως 
τοϋ Μόντρεαλ.

ιβ) Έπί τοϋ άρθρου 16 :
■ Διά τούτου καθορίζεται ώς αρμόδιον δικαστήριον διά την 

έκδίκασιν τών ΰπό τοϋ κρίσιν νομοσχεδίου προβλεπομένων 
έγκλημάτων λόγω τής βαρύτητος αύτών, τό πενταμελές 
έφετεϊον, ρυθμιζομένων καί τινων συναφών θεμάτων :

ιγ) Έπί τοϋ άρθρου 17 :
Διά τοϋ άρθρου τούτου τίθεμαι μεταβατική διάταξις άφο- 

ρώσα είς τάς έκκρεμεΐς, κατά τήν έναρξη/ τής ισχύος τοϋ 
προτεινομένου νόμου, ύποθέσεις περί άξιοποίνων πράξεων 
ύ7τό τούτου προβλεπομένων, είτε αΰται εύρίσκονται είς τό 
στάδιον τής άνακρίσεως είτε είς τό στάδιον τής έκδικάσεως. 
Διά τής διατάξεως ταύτης ορίζεται ότι έπί τών ύποθέσεων 
τούτων έχουν έφαρμογήν αί μέχρι τοϋδε ΐσχύουσαι διατά
ξεις. /■?

ιδ) Τέλος διά τοϋ άρθρου 18 ορίζεται ότι ό προτεινόμενος 
νόμος θά ίσχύση άπό τής δημοσιεύσεως αύτοΰ διά τής Έφη- 
μερίδος τής Κυβερνήσεως. ,, · .

Ταϋτα σκοποϋνται διά τοϋ προτεινομένου Σχεδίου Νόμου 
τό όποιον έχομεν τήν τιμήν νά θέσωμεν ΰπό τήν κρίσιν τής 
Εθνικής ’Αντιπροσωπείας καί νά παρακαλέσωμεν διά τήν 
έπιψήφισίν του.

Έν Άθήναις τή 29 ’Οκτωβρίου 1976
‘Ο Υπουργός Δικαιοσύνης , '

■ ' · ΚΩΝΣΤ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ · * ·

’SXBAIOr ΝΟΜΟΤ .
Περί προ/,ήψεως καί καταστολής πράξεών τινων στρεφόμενων 

κατά τής ασφαλείας τής άεροπλ.οίάς.

vA|?-Sfovl.'
1. "Οστις παρ αν όμως καί ίιά ίίας ή απειλής £ίας κατα

λαμβάνει αεροσκάφος έν στήσει ή έν λειτουργία ή άσκεί έλεγ
χον έπ’ αύτοΰ ή έιατηρεΐ τοΰτο ΰπό τον έλεγχόν του, τιμω
ρείται ίιά πρόσκαιρου καύείρξεως τουλάχιστον οέκα έτών.

Τό άρθρον 12 τοϋ σχεδίου άνταποκρίνεται εις τάς έκ τοϋ, 
άρθρου 8 τής Συμβάσεως τής Χάγης καί τοϋ άρθρου 8 
τής Συμβάσεως τοϋ Μόντρεαλ ύποχρεώσεις περί έκδόσεως 
εγκληματιών, έκζητουμένων διά τάς ύπό τοϋ ύπό ψήφισιν 
νόμου προβλεπομένας πράξεις, ώς έπίσης καί είς τάς έκ 
τοϋ άρθρου II στοιχ. γ' τής Συμβάσεως τής Χάγης καί τοϋ 
άρθρου 13 στοιχ. γ' τής Συμβάσεως τοϋ Μόντρεαλ ύπο- 
χρεώσεις περί άνακοινώσεως τοϋ αποτελέσματος τής δια
δικασίας έκδόσεως κλπ.

θ) Έπί τοϋ άρθρου 13 :
Δια τοϋ άρθρου 13 του σχεδίου λαμβάνεται μέριμνα διευ- 

κολύνσεως τής έπικοινωνίας συλληφθέντος, κρατηθέντος ή 
προφυλακισθέντος άλλοδαποϋ, εις έκπλήρωσιν τών έκ τοϋ 
άρθρου 6 παρ. 3 τής Συμβάσεως τής Χάγης καί 6 παρ. 3 
τής Συμβάσεως τοϋ Μόντρεαλ, ύποχρεώσεων.

ι) Έπί τοϋ άρθρου 14
Τό άρθρον τοΰτο άνταποκρίνεται είς τάς έκ τοϋ άρθρου 10 

τής Συμβάσεως τής Χάγης καί τοϋ άρθρου II τής Συμβάσεως 
τοϋ Μόντρεαλ, ύποχρεώσεις έπί τών ύποβαλλομένων αιτήσεων 
παροχής δικαστικής συνδρομής.

2. Διά τής κατά τήν προηγουμένην παράγραφον πο.νής 
τιμωρείται καί όστις παρανομώς:
- α) προίαίνει κατά προσώπου έντός αεροσκάφους έν πτήσε: 
είς πράξιν Είας ή απειλής ίίας. έκ τής όποιας -ϊΰνατα: νά 
πρόκυψη κ.ίνσυνος εις τήν ασφάλειαν τοϋ αεροσκάφους, ή

ί) κ,αταστρέφει άεροσκάφος έν λειτουργία ή είς τΟιοϋτον 
αεροσκάφος προξενεί -ίλάόην, έκ τής όποιας καψίσταται τοΰτο 
άκατάλληλ,ον πρός πτήσιν ή έκ τής όποιας θάνατοι νά πρόκυ
ψη κίνϊυνος είς τήν ασφάλεια/ αύτοΰ έν πτήσει, ή

γ)· τοποθετεί έπί αεροσκάφους έν λειτουργία συσκευήν ή 
ουσίαν ή προκαλεί τήν έπί τοιούτου αεροσκάφους ·τθπο5έτη- 
οιν, οι’ οίουοήποτε τρόπου, συσκευής ή ουσίας, έκ τής όποιας 
ίάνατα: νά προκ-ύψη κ.ίνϊυνος καταστροφής τοΰ άεροσκάφους έν 
πτήσει ή κίνσυνος 6/,άίης αύτοΰ προσφόρου νά κ,αταστήση τοΰτο 
άκατά/,λη/.ον πρός πτήσιν ή νά -θέση έν κινϊάνω τή·/ άσφά- 
λ.ειαν αύτοΰ έν πτήσει. ή

ϊ) καταστρέφει ή ίλάπτει έγκιατάστασιν έξυπηρετοΰσαν τήν 
άεροπλ,οίαν ή παιρεμίαίνει εις τήν λειτουργίαν ή κ.α-5’ οίονσή- 
ποτε τρόπον παρακωλύει τή·/ /.ειτουργίαν τοιαύτης έγκ.αταστά- 
σεως, ώστε νά ϊύνατα: έκ τής πράξεως νά πρόκυψη κίνίυνος 
είς τήν άσφάλεια-/ άεροσκάφους έν πτήσει. ή


