
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόμου "Κύρωση Δκθνοός Σύμόοσης yta την 
καταστολή των παράνομων κράξουν κατά της οσψάλοος 
της ναυσπιλοϊος και Πρωτοκόλλου για την καταστολή παρά
νομων πράξεων καπά της οσψάλοος των σταθερών εγκατα
στάσεων στην υφαλοκρηπίδα"

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

1. Η Διεθνής Σύμβαση για την καταστολή παρανόμων 
πράξεων κατα της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας υπογράφηκε 
στη Ρώυη στις 10 Μαρτίου 19βθ, στα πλαίσια του Διεθνούς 
Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ). ο οποίος είναι ένα από τα 
διεθνή Οργανα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Βάση της Σύμβασης αυτής αποτέλεσε ένα σχέδιο Σύμ
βασης που είχε ετοιμαστεί και προωθηθεί μετά απο 
πρωτοβουλία της Αυστρίας, της Ιταλίας και της Αιγύπτου. 
Αφορμή της πρωτοβουλίας αυτής ήταν η τρομοκρατική 
ενέργεια της κατάληψης του ιταλικού κρουαζιερόπλοιου 
‘ACHILLE LAURO" τον Οκτώβριο του 1985, ενώ τούτο 
έπλεε στη Μεσόγειο ανοικτό από τις αιγυπτιακές ακτές.

2. Σκοπός της Σύμβασης είναι η αποτελεσματικότερη 
πρόληψη και καταστολή των παράνομων πράξεων που 
στρέφονται κατά της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας. Ως 
τέτοιες πρόζας θεωρούνται οι απειλές ή οι βίαιες ενέργειες 
κατά πλοίων που βρίσκονται σε υπηρεσία ή η καταστροφή 
τους kci η διακινδύνευση της ασφάλειάς τους. Η καταστολή 
συνίσταται στην ποινιχοποιηση των πράξεων αυτών, καθώς 
και στην καθιέρωση σχετικής δικαιοδοσίας κάθε Συμβαλλό
μενου Κράτους.

3. Η Επιτροπή Ναυτικής Ασφάλειας του Διεθνούς Ναυ
τιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) υιοθέτησε τον Σεπτέμβριο του 
1986 μια σειρά τεχνικών μέτρων, προαιρετικού χαρακτήρα, 
για την πρόληψη παράνομων πράξεων κατά επιβατών και 
πληρωμάτων των πλοίων και κάλεσε τις Κυβερνήσεις να 
τα εφαρμόσουν. Παράλληλα, προωθεί τη συνεργασία των 
Κρατών ώστε σε διμερές ή περιφερειακό πλαίσιο να 
εξασφαλίσουν. Οσο είναι πρακτικό δυνατό, υψηλά επίπεδα 
ασφάλειας στα λιμάνια και τα πλοία. Η Χώρα μας ήδη 
εφαρμόζει τα παραπάνω μέτρα.

4. Η Σύμβαση περιέχει διατάξεις ποινικού και δικονομικού 
δικαίου. Ειδικότερα, η Σύμβαση προβλέπει τα εξής:

Άρθρο 1: Δίδεται ο ορισμός της έννοιας ‘πλοίο'.
Άρθρο 2: Καθορίζεται το πεδίο εφαρμογής της Σύμβασης.
Άρθρο 3: Καθορίζονται οι παράνομες πράξεις κατά της 

ασφάλειας της ναυσιπλοΐας.
Άρθρο 4: Καθορίζονται τα της εφαρμογής της Σύμβασης 

σε σχέση με τον πλου των πλοίων.
Άρθρο 5: Καθορίζεται η αντιμετώπιση με ποινές των 

παράνομων πράξεων.
Άρθρα 6-7: Καθορίζονται τα μέτρα που λαμβάνει κάθε 

Συμβαλλόμενο Κράτος για την ενάσκηση της δικαιοδοσίας 
του, καθώς και τα δικαιώματα των προσώπων που φέρονται 
ως δράστες.

Άρθρο 8: Καθορίζεται η διαδικασία παράδοσης του 
φερόμενού ως δράστη και τα αντίστοιχα με αυτήν δικαιώ
ματα ή υποχρεώσεις του πλοιάρχου πλοίου του Συμβαλλό
μενου Κράτους, του Κράτους της σημαίας και του κράτους 
- αποδέκτη.

Αρθρο 9: Καθορίζεται η άσκηση δικαιοδοσίας των Συμ
βαλλόμενων Κρατών σε πλοία που δεν φέρουν τη σημαία 
τους.

Αρθρο 10: Καθορίζονται οι υποχρεώσεις των Συμβαλλό
μενων Κρατών στις περιπτώσεις μη έκδοσης του δράστη 
και τα αντίστοιχα δικαιώματα του.

Άρθρο 11: Καθορίζεται η διαδικασία έκδοσης του δράστη.

Άρθρο 12: Καθορίζεται η παρεχόμενη από τα Συμβαλ
λόμενα Κράτη δικαστική συνδρομή.

Αρθρο 13: Καθορίζεται ο τρόπος συνεργασίας των 
Συμβαλλόμενων Κρατών για την πρόληψη των παράνομων 
πράξεων.

Αρθρα 14-15: Καθορίζεται η διαδικασία ενημέρωσης του 
Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού και των Συμβαλλόμενων 
Κρατών.

Αρθρο 16: Καθορίζεται ο τρόπος επίλυσης των διαφο
ρών μεταξύ των Συμβαλλόμενων Κρατών, ως προς την 
ερμηνεία ή εφαρμογή της Σύμβασης.

Αρθρα 17-22: Τελικές διατάξεις.
5. Μέχρι σήμερα τη Σύμβαση έχουν κυρώσει οι εξής 

δεκαπέντε (15) χώρες: Γερμανία, Σεϋχέλλες, Ισπανία, 
Τρίνιντατ και Τομπάγκο, Ουγγαρία, Αυστρία. Ιταλία. Σουηδία. 
Ομάν, Νορβηγία. Αγγλία, Πολωνία, ΚΙνα-Γκάμπια και Γαλλία. 
Η Σύμβαση τέθηκε σε ισχύ από την 1η Μαοτίου 1992 μετά 
την ολοκλήρωσή των προϋποθέσεων του άρθρου 1Β αυτής. 
Η χώρο μας έλαβε μέρος στις εργασίες της Διπλωματικής 
Διάσκεψης και υπέγραψε το κείμενο της Σύμβασης Ήδη 
με το νόμο αυτόν προχωρεί στην κύρωση της Διεθνούς 
Σύμβασης.

6. Το Πρωτόκολλο για την καταστολή παράνομων 
πράξεων κατά της ασφάλειας των σταθερών εγκαταστά
σεων στην υφαλοκρηπίδα, υπογράφτηκε στη Ρώμη στις 10 
Μαρτίου 1988. Με το τπο πάνω Πρωτόκολλο διευρύνεται 
κατ ουσία το αντικείμενο της Διεθνούς Σύμβασης ‘για την 
καταστολή των παράνομων πράξεων κατά της ασφάλειας 
της ναυσιπλοΐας, ώστε να περιληφθουν και να αποτελόσουν 
αντικείμενο προστασίας και οι σταθερές εγκαταστάσεις 
στην υφαλοκρηπίδα (τεχνητά νησιά, μόνιμες εγκαταστάσεις 
και λοιπά έργα), που έχουν ως σκοπό την έρευνο ή την 
εκμετάλλευση πλουτοπαραγωγικών πηγών.

Οι κατασκευές αυτές, των οποίων ο σπουδαίος οικονο
μικός ρόλος είναι προφανής, θεωρούνται και είναι εξαιρε
τικό εύκολος στόχος, με συνέπεια να επιβάλλεται εκ των 
πραγμάτων να επεκταθεί και σ αυτές το νομικό πλαίσιο 
προστασίας της Διεθνούς Σύμβασης, για την καταστολή 
παράνομων πράξεων θαλάσσιας τρομοκρατίας.

Δεδομένου ότι αρκετές διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης 
εφαρμόζονται MUTATIS MUTANDIS και για τις προβλεπό- 
μενες στο Πρωτόκολλο περιπτώσεις, η ύπαρξη ξεχωριστού 
Πρωτοκόλλου σκοπεί από νομικής πλευράς στο να παρα
σχεθεί η ευχέρεια στις χώρες να εφαρμόσουν τις διατάξεις 
της σύμβασης κατά την κρίση τους.

Ειδικότερα το Πρωτόκολλο προβλέπει τα εξής:
Άρθρο 1: Καθορίζεται ότι εφαρμόζονται MUTATIS MUTA

NDIS τα άρθρα 5 και 7 και 10 έως 16 της Σύμβασης και 
δίδεται ο ορισμός της σταθερής εγκατάστασης. Ιδιαίτερα 
σημειώνεται ότι περιορίζεται η έκταση εφαρμογής των 
διατάξεων του Πρωτοκόλλου μόνο σε εξέδρες, που χρη
σιμοποιούνται για οικονομικούς σκοπούς και όχι στρατηγι
κής σημασίας κ.λπ..

Άρθρο 2: Καθορίζονται α παράνομες πράξεις κατά της 
ασφάλειας των σταθερών εγκατατάσεων.

Άρθρο 3: Καθορίζονται τα μέτρα, που λαμβάνει κάθε 
Συμβαλλόμενο Κράτος για την ενάσκηση της δικαιοδοσίας 
του.

Άρθρο 4: Καθορίζεται η σχέση των διατάξεων του 
Πρωτοκόλλου με τους κανόνες του διεθνούς δικαίου για 
τις σταθερές εγκαταστάσεις στην υφαλοκρηπίδα.

Αρθρα 5-10. Τελικές διατάξεις.
7. Το Πρωτόκολλο έχουν κυρώσει μέχρι σήμερα οι εξής 

Χώρες:
Γερμανία. Σεϋχέλλες, Ισπανία, Τρίνιντατ και Τομπάγκο, 

Ουγγαρία, Αυστρία, Ιταλία, Σουηδία, Ομάν, Νορβηγία, Ην. 
Βασίλειο. Πολωνία Κίνα και Γαλλία. Τέθηκε σε ισχύ από
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την 1η Μαρτίου 1992, ημερομηνία θέσεως σε ισχύ της 
Συμβάσεως, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.1 αυτού.

8. Οι λόγοι που επιβάλλουν' την από μέρους της χώρας 
μας κύρωση της Σύμβασης και του Πρωτοκόλλου είναι οι 
εξής:

α. Οι παράνομες πράξεις κατά της ασφάλειας της 
ναυσιπλοΐας θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια προσώπων 
και πραγμάτων, παρεμποδίζουν την εκμετάλλευση των 
ποικίλων υπηρεσιών που παρέχει η ναυτιλία και υπονο
μεύουν την εμπιστοσύνη των λαών της υψηλίου όσον αφορά 
την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Το γεγονός αυτό, σε 
συνδυασμό με την ανάγκη αντιμετώπισης της διεθνούς 
τρομοκρατίας, η οποία θέτει σε κίνδυνο ή προσβάλλει 
αθώες ανθρώπινες ζωές και θίγει θεμελιώδεις ελευθερίες 
του ατόμου, οδήγησε τη διεθνή κοινότητα στην υιοθέτηση 
της Σύμβασης αυτής, με την οποία καθιερώνεται διεθνής 
συνεργασία μεταξύ των Κρατών για αποτελεσματικά μέτρα 
και διαδικασίες με σκοπό αφ ενός μεν την πρόληψη των 
πράξεων αυτών, αφ' ετέρου δε τη δίωξη και τιμωρία των 
δραστών και γενικά παρέχεται προστασία των πλοίων και 
της ναυσιπλοΐας από τρομοκρατικές ενέργειες.

β. Η Σύμβαση αυτή καλύπτει ένο κενό που πήρχε στο 
διεθνές δίκαιο, όσον αφορά την αντιμετώπιση τρομοκρατι
κών ενεργειών κατά των πλοίων. Πράγματι, όσον αφορά 
την αντιμετώπιση ανάλογων πράξεων κατά των αεροσκα
φών, υπάρχει ένα αρκετά ικανοποιητικό πλέγμα διεθνών 
κανόνων δικαίου. Συγκεκριμένα, ισχύουν οι παρακάτω 
Διεθνείς Συμβάσεις:

-’Περί καταστολής της παρανόμου καταλήψεως αερο
σκαφών’ (Χάγη 1970).

Κυρώθηκε με το ν.δ. 1352/1973 (ΦΕΚ 74 Α'/73).
-'Περί παραβάσεων και άλλων τινών πράξεων τελουμέ

νων επί αεροσκαφών’ (Τόκυο 1963).
Κυρώθηκε με το ν.δ. 734/1970 (ΦΕΚ 33 Α/71).
-‘Περί καταστολής παράνομων πράξων κατά της ασφα

λείας της Πολιτικής Αεροπορίας' (Μόντρεαλ 1971).
Κυρώθηκε με το ν.δ. 174/1973 (ΦΕΚ 248 Α/73).
Επίσης ισχύει η Διεθνής Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών 

'Κατά της συλλήψεως ομήρων- (1979).
Κυρώθηκε με το ν. 1688/1987 (ΦΕΚ 29 AV87).
Σημειώνεται ότι η Σύμβαση ακολουθεί σε μεγάλο βαθμό 

την παραπάνω Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών ενώ ορι
σμένες διατάξεις της (προοίμιο, άρθρο 6 παρ.1 και 2) 
επαναλαμβάνουν αντίστοιχες διατάξεις της Σύμβασης του 
Μόντρεαλ.

γ. Λαμβάνεται μέριμνα για την εξυπηρέτηση γενικότερα 
των τουριστικών μας συμφερόντων, που πλήττονται καίρια 
από τρομοκρατικές ενέργειες κατά πλοίων (π.χ. Σίτυ οφ 
Πόρος).

δ. Η καΕωστέρηση προώθησης της κύρωσης της Σύμβα
σης, θέτει τη χώρα μας, που είναι κατ' εξοχήν ναυτιλιακή 
και τουριστική χώρα, σε δυσμενέστερη θέση, γιατί οι 
χρησιμοποιούντες τις τουριστικές ιδιαίτερα υπηρεσίες μας 
διερωτώνται και αμφιβάλλουν για τους λόγους καθυστέρη
σης κύρωσης από τη χώρια μας της Σύμβασης αυτής. Τούτο

έχει σαν απώτερο αποτέλεσμα τη βλάβη τω ναυτιλιακών - 
τουρκοτικών μας συμφερόντων.

Τουναντίον με την κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης η 
χώρχι μας προσαρμόζεται στα διεθνώς ισχύοντα στον τόσο 
σοβαρό και ευαίσθητο τομέα της αντιμετώπισης της 
διεθνούς τρομοκρατίος.

9. Το σχέδιο νόμου που υποβάλλεται για έγκρκση, έχει 
ως σκοπό την κύρωση της παραπάνω Διεθνούς Σύμβασης 
και του Πρωτοκόλλου της.

10. Με τις διατάξεις του δεύτερου άρθρου του σχεδίου 
νομού προβλέπεται η υποχρέωση των δημόσιων υπηρασιών 
(στρατιωτικών, αστυνομικών, τελωνειακών κ.λπ.) και των 
ν.π.δ.δ. (Οργανισμών λιμένων, Λιμενικών Ταμείων) να 
συνδράμουν το έργο των Μονάδων Ειδικών Αποστολών 
Λ.Σ., που από τον πρόσφατο ν. 1940/1991 έχουν αναλάβει 
την ευθύνη της λήψεως των απαραίτητων μέτρων για την 
αποτραπή ειδικών εγκλημάτων βίας κατό πλοίων και 
λιμενικών εγκατατάσεων. Πέραν αυτού, επισημαίνεται η 
υποχριέωση του Λιμενικού Σώματος στη λήψη μέτρων 
τάξεως και ασφάλειας γενικά στους χερσαίους χώραυς των 
λιμένων, που απορρΟει από ρητές διατάξεις των ν.δ. 
444/1970 και 187/1973.

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 1992 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Β. Τσουδερού Ιωάν. Βαρβιτσιώτης Αρ. Παυλίδης

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Κύρωση Διεθνούς Σύμβασης γιο τη ν καταστολή των παρά
νομων πράξεων κατά της οσφάλειος της νσυσιπλοΐος κοι 
Πρωτοκόλλου γκ> την καταστολή παράνομων πράξεων κστύ 
της οσφάλειος των σταθερών εγκαταστάσεων στην υφαλο
κρηπίδα

Άρθρο πρώτο

Κυρώνονται και έχουν την ισχύ, που ορκζει το άρθρο 28 
παράγραφος 1 του Συντάγματος, η ’Διεθνής Σύμβαση για 
την καταστολή των παρανόμων πράξεων κατά της ασφά- 
λειος της ναυσιπλοΐας’, που υπογράφτηκε στη Ρώμη στις 
10 Μαρτίου 1988 και το ’Πρωτόκολλο για την καταστολή 
παρανόμων πράξεων κατά της ασφάλειας των σταθερών 
εγκαταστάσεων στην υφαλοκρηπίδα’, που υπογράφτηκε στη 
Ρώμη σπς 10 Μαρτίου 1986. των οποίων το κείμενο σε 
πρωτότυπο στη γαλλική γλώσσα και σε μετάφραση στην 
ελληνική έχει ως εξής:


