ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Γ:α το σχέδιο νόμου «Κύρωση Βυοωπαικής σύμβασης για
την καταστολή της τρομοκρατίας».
Προς τη Βουλή των Ελλήνων
1
2£ε ^τό το σχέδιο νόμου
προτείνεται η νομοδετιχή
κύρωση της Ευρωπαϊκής σύμβασης για την καταστολή της
ιρομοκρατίας του ανοίχδηχε για υτμτγριφη στις 27 Ιανουά
ριου 1977, οπότε τη* υτέγραΦε και η Ελλάδα, άρχισε δε να
ισχύει ατό 4 Αυγούστου 1978. Μέχρι σήμερα την έχουν κυ
ρώσει όλα σχεδόν τα κράτη—μέλη του Συμβουλίου της Ελρώχης, εχτός α.το τη Γαχχια. Μαλτα, Ιρλανδία y.a; Ελλαοα.

2. Η σύμβαση αυτή στηρίζεται στο πνεύμα αμοιβαίας εμπι
στοσύνης
του υφίσταται μεταξύ των χρατων—μελών του
Συμβουλίου της Ευρώπης y.a: στην
αναγνώριση αχο αυτα
της υπεροχής του δικαίου της προστασίας των δικαιωμάτων
του ανδρώπου, όπως αυτά καδορίζονται στο άρδρο 8 τσυ Κα
νονισμού του Σΰυμβουλίσυ της Ευρώπης χαι στη σύμβαση για
-την προστασία των δικαιωμάτων του ανδρώπου χα: των δεμελιωδών ελευθεριών του 1950, του έχει υπόγραφε! ατό ολα
τα κράτη—μέλη. Για το λόγο αυτό, παρά το γεγονός άτι η
τρομοχρατία είναι «ένα παγκόσμιο πρόβλημα, η σύμβαση πε
ριορίζεται μόνο μεταξύ των χρατων—μελών του Συμβουλί
ου της Βυρώττης (πρβλ. χαι ταρ. 45 αυτής της έχδεσης).
3. Σχοιτός της σύμβασης
είναι η αποτελεσματικότερη
αντιμετώπιση της τρομοκρατίας χαι μέσο για την επίτευξη
ή ενδυνάμωση του δεσμού της έκδοσης με την απομόνωση ορι
σμένων εγχλημάτων ϊια των οτοίων
ασχείται συνή-ύως η
τρομοχρατία χαι τα οτεοία, λόγω της ρύσεως χαι του σοβαρού
τους χαρακτήρα, τείνουν στην κατάργηση βασικών ανδρωπινων δικαιωμάτων χα: την εξαίρεση τους αχό τον χαρακτη
ρισμό ως πολιτικών, για τα οποία δεν επιτρέπεται η έκδοση
ή η δικαστική σύνδρομό, δυνάμει συμφωνιών, συνδηχών η
συμβάσεων σου
ισχύουν
μεταξύ των κρατών—μελών του
Συμβουλίου της Ευρώπης και οι οποίες
τροποποιούνται ή
συμπληρώνονται με την παρούσα σύμβαση
4. Παραλληλία η σύμβαση δίνει τη συνατότητα στ·α κράτη
που την κυρώνουν να διατηρήσουν επιφύλαξη ως προς ορισμέ
να ή όλα τα εγκλήματα που
arapιδμούνται στο άρδρο 1
ερόσον συνταγματικοί ή άλλοι νομικοί λόγοι εμποδίζουν την
εφαρμογή του.
5. Με βάση τα παραπάνω, κρίνεται σχάσιμη η κύρωση
της σύμβασης «γι·α την καταστολή της τρομοκρατίας» αχό
τη Χώρα μας με την ετσιρύλαξη που προβλέπει το άρδρο 13
αυτ-ής (άρδρο πρώτο του κυρωτικού νόμου). Η εκιρύλαξη
αυτή εμχνεεται αχό το άρδρο 5 παιράγραφος 2 εδάφιο γ'
του Συντάγματος, γίνεται δε με τράτο γενικό, αναφέρεται
δηλαδή τόσο στους αλλοδαπούς (για τους οτοίους άλλωστε
είναι περιττή,
αφού υχάρχε: γι’ αυτούς η συνταγματική
χροστασια) όσο και στους, ημεδαπούς, του διώκονται για
την υχέρ ελευδερίας δράση τους.
Ειδικότερα στη σύμβαση προβλέποντα: τα εξής:
'Αρδρο 1.
6. Σ’ αστό το άρδρο
απαριδμούνται τα εγκλήματα τα
οχεία, για τις ανάγκες της έκδοσης, δε δεωρηύντα-. πολιτικά εγκλήματα, συναφή χρος χόλιτικά ή εμχνεόμενα αχό
πολιτικά κίνητρα.
7. Εύπομένως, τροχοχοιούνται οι ισχύουσες συμβάσεις και
συμφωνίες όσον αφορά το χαρακτηρισμό της φύσης αυτών
ίων αδικημάτων, και κσταργείται η δυνατότητα του Κρά
τους στο οτοίο υποβάλλεται αίτηση έικδοσης να την αρνηδ’ε:
ετακαλοίμενο τον πολιτικό του χαρακτήρα. Π'άνβως δε
δημιουργεί υποχρέωση έκδοσης, καδώς δεν είναι μια σύμβα
ση έκδοσης αυτή καδ’ εαυτή.
8. Η σχετική σύμβαση ή συμφωνία έκδοσης ή άλλη σχε
τική νσμοδεσία εξακολουδεί να αποτελεί τη νομική βάση
της έκδοσης.

9. Στο άρδρο αυτό διερμηνεύεται μια τάση του αρχίζει
να κερδίζει έδαφος : να εξαιρούνται για τις αναγκες της
έκδοσης axe το χαρακτηρισμό ως πολιτικά ή συναφή προς
χόλιτικά ή εμχνεόμενα από πολιτικά κίνητρα,
ορισμένα
αδικήματα ιδιαίτερα απεχδή
II τάση αυτ ήεχ$· ήδη εκδηλωδεί στο ασδρο 3 ταο. 3
της Ευ ρωχαικης σύμβασης έικδοσης (1). στο άρδρο 1 του
χρόσδετου πρωτοκόλλου της ίδιας σύμβασης (2ί καδώς και
στο άρδρο \ II της ύμβαση; του Ο.Η.Ε. για την πρόληψη
και καταστολή του εγκλήματος της γενοκτονίας (31.
10. Τα εγκλήματα των περιπτώσεων a—β είναι απλή
αναφορά στον τίτλο της Σύμβασης της Χάγης (, 1970) (4)
κ-α: της Σύμβασης του Μόντρεαλ (1971) (5) στη ίε περί
πτωση γ αχαριδμούντα: τα περισσότερα εγκλήματα, που περι
λαμβάνονται στη Σύμβαση της X. Γόρκης του 1973 (6) για
την χρόληήη και καταστολή των εγκλημάτων εναντίον των
ίιεόνώς προστατευοαένων προσώπων.
11. Τα εγκλήματα των περ-πτώσεων ϊ' και ε' απαριδμούν-αι ειδικά λόγω της σο-ίαρότητάς τους και για να καλυφδεί
η περίπτωση κρατών, στη νομοδεσία των οποίων δεν προβλέπεται ειδικά το αδίκημα της απαγωγής ή της παράνομης κα
τακράτησης. καδώς και τΟ αδίκημα της χρήσης βομβών
ακόμη και στην περίπτωση που η χρήση αυτή απλώς συνιστά
y.:v*jve προσώπων χωρίς να απαιτείται ο τραυματισμός τους.
12. Η απόπειρα, η συνέργεια και η συν αυτουργό α στα ανω
τέρω αδικήματα (περ. στ'/) εμφανίζονται επίσης στις Συμβά
σεις της Χάγης (1970) του Μιόνποεαλ (1971Ί και της
Ν. Γόρκης (1973).
'Αρδρο 2.
13. Η παρ. 1 αυτού του άριδόου δίνει τη δυνατότητα στα
.συμβαλλόμενα μέρη να μη δεωρούν ως πολιτικά ορισμένα σο
βαρά αδικήματα, τα οποία ίεν περιλαμβάνονται στο-/ υποχρεω
τικό κανόνα του άρδρου 1 και συνιστούν μια πράξη βίας στρέ
φονται Εε κατά της ζωής, της σωματικής ακειαιότητας ή
της ελευδερίας ενός προσώπου. Η έκφραση «σοβαρή πράξη
βίας» εμπνέεται ατά το άρδρο 4 της Σύμβασης της Χά
γης (1970).
14. Η παε. 2 εφαρμόζεται όταν απί την ανωτέτω πράξη
προκαλτίταν. ομαδικός κίνδυνος ατόμων π.χ. ερ αιτίας έκοηξης σε -ατομικό οσγ-οστάσιο ή σ’ έ/α λιμάνι.
15. Η δυνητική εφαρμογή του άοδρου 2 δίνε; τρεις δανατότητες στο κράτος, στο οποίο απευδύνεται μια αίτηση έκδο
της:
α) Μπορεί να τη δεωρήσε: το έγ/.λημα ως πολιτικό και
να εκίόσει το πρόσωπο του οποίου έχε; ζητηδεί η έκδοση.
β) Μπορεί να μη δεωρήσε: το έγκλημα ως πολσττκό. αλλά
\α χρνηδεί την έκδοση για άλλο λόγο και τέλος
γ) μπορεί /α δεωρήσετ το έγκλημα ως πόλιτπκό, αλλά να
αρνηδεί την έκδοση.
16. Είναι αυτονόητο ότι το κφάτος μπορεί πάντοτε ν’ oexoφονδε: για το αίτημα της ίκζοσης. χωρίς να λάβει δέση στο
ερώττμα τι πληροόνται ή όχι Οι όροι ταυ άρδρου 2.
Αρδρο 3.
17. Αυτό το άρδρο αναφέρεται στην επίδραση της σύμβασης
στις συμβάσεις και ουμβωνίες έκδοσης που ισχύουν μεταξύ
των κρατών—μελών.1 * 3 * 5 6

(1)
'2)
(3)
-(4)
(5)
(6)
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16. To άρθot S ρητά τβοτοτοιεί τη άρθρο 3 ταρ. i της
Ευρωτακκης σύμθασης bxBott,;. Αναφορικά δε με τα χρρετη
του είνχ. μέλη και στην ταρούσα σύμάσση και στη- Βυρωχαϊκή σύμθατη έκίδοσης. το άρθρο 3 ταρ. 1 της dearβρης τροτοτεκοιτα: κατά το μέηρο κατά το οτοίο είναι ασυεεδίόχσΓΐ'/ με τυς
υχοχρεώσεις too ατορρέουν ατό ττ,ν τρώτη. 'Ίο αυτό ισχύει
γυα τις αντίστοιχος διατάξεις τοοο τεριλαμ.όάνσνται σε συνθή
κες και δ-ιμερε-ί; συμφ·ωνιες του ισχύουν μετοεξό των κρατών
—μβρών χητής τη; σύμέασης.
Άρθρο 4.
19. Το άρθρο αυτό τροέλέτει ότι- όλα τα αδικήματα του
οτυαφέροντίΜ στα άρθρα 1 χα: 2 τορυ.αμόισνονται αυτοδικαίως
μεταξύ των αδικημάτων γιο τα οτοία τροόλέτετσ: έκδοση σε
όλες τις συμφωνίες ή συμίάσετς έκδοσης τ»υ ισχύουν μεταξύ
των συμ/6 αλλομένων χρατών στην τεριττωση όέόαια του αοτό
δεν τροΐλέτετα: ήδη αστό τι; τελευταίες.
Άρθρο 5.
20. Το άρθρο αοτό ατοόλέτΊΐ στην τροστασία του ταραίοσιαηοού δικαιώματος τοο στύλου. Κα-θως δε όλα τα κράτη του
είναι μέλη too Σομόουλίου της Ευσώτης έχουν κυρώσε: τηρ
Βυρωταϊκή σόμόαση για τα ιΔιχαιώματα του Ανθρώπου, εί
ναι αναφιριοόήτητο ότι δεν υτάρχει τερίττιωση χάτοιος να διωχθεί ή να Τιμωρηθεί ή να γίνει αντικείμενο ί ιάκαισης λόγω
της ουλής, θρητσκείσις. εθνικότητβς. ή για τα τολιτακά too
φρονήματα.
Παρά τούτα θεωρήθηκε δίκαιο. ότως αχριόώς χαι στο
άρτθρο 3 τοζρ. 2 της Ευρωταϊχής σόμόαπτης έκδοσης, να τερ >
ληφ-θεί αιττή ηι ταραδοσιαχή φράση χα: στη1 τταροόσα σόμόαση.
21. Εφαρμόζεται μάλιστα χαι στις αεροττώοεις δτο·· τε
Κράτος στο οτοίο ατευθύνεται η αίτηση έχει σοδαρούς λμ
γρος να .πιστεύει ότ: θα χε.ρυτερεύσε: η -δέση του τρσσώτευ
τοο' οττοίοο ζητείται η έκδοση, για τοος ανωτέρω λόγεος. Τέλος τφασμόζεται, όταν το τρέσωσε οτυτο κινδυνεύει να μην
τύχει τοο δικαιώματος ιπτίράστιτης. όη-ς αοτό καθορίζεται
στην Βυρωταϊχή συμέα» η για τα δικαιώματα τοο σν-θρώτου.
22. Εχω είναι αυτονόητο, ότ: το κράτος του εφαρμόζει
αυτό το άρθρο ί; τρίτε: να αιτιολο-ήσε. την άρνησή του
(όμοιο διάταξη στο άρ-5ρο 13 ταρ. ?. της Βυίωττϊχής θυμ
ίασης έκθεσης).
23. Σε τεριττωση του ατορριττ-.-α: η αίτηση ένδυσης,
τότε έχει εφαρμογή το άρθρο 7. 'μο χράτος του αρνείτα:
■λα τρίτει να ασχήσε: αυτό την τοι>: ·;· δίωξη.
Άρθρα 6.
24. Η ταρ. 1 του άρνρου 6 αφορ« στη·/ υτοχρέωση των
συμέαλλομένων χρατόν να εγχσ-θ ιδρύσουν την τοινιχή τους
ϊιχαιοοοσία γισ τη δίωξη των αιτημάτων του αναφέρονται
στο άρθρο 1.
25. Αυτή η όισ.σιΟοττιΓ εφαρμόζετε· ενιαία στις εξής τεριττώσεις:
—Όταν ο φερόαεν , ως ϊράστης 6ρίτχετα: στο χράτες
αττό το οτοίο ζητείτε. η ίχϊ&αη
—όταν το χρατος δεν τον εχίίίει αν χαι έχε: λούει α·τηαη ιχίοστ,ς ατό άλλο συμέαλ'όυενο χρατος, ατού οτοίοϋ
η ίιχαιοίοσία για τη δίωτη στηρ’,ΐτα: σε χανόνα αρμοδιό
τητας του ετισης στηρίζεται στη νομοθεσία του χρότους ατό
το οτοίο ζητείται η έκδοση».
26. Για την εχτλήρωτη της V τροϋτόόεσης τρέτει να
u"®fXE: αντιστοιγια μεταξύ των χανόνων διχαιοδοσεας του
εφαρμόζονται στο χαάτος του ζητά την «χδοση χα: στο χρά
τος ατο το οτοίο ζητείται αυτή.
27. Το αημαντιχέτερο ατοτέλεσμα αυτού του τεριορισαοΰ
φαίνεται με την ευκαιρία της ΰτχρξης διαφοράς ως τρος το
κριτήριο δάσε: του οτοίου χαόορίζοντα: στα διάισορα χοάτη
τα τοτιχα όρια ισχύος των τοινιχών νόμων. ’Ετσι σε άλλα
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κράτη τα χοινιχά ίιχαοτήρια είναι αρμόδια για τη δίωξη
εγκλημάτων του διατράχόηχαν ατό τους υστηχόους τους ανε
ξάρτητα ατό τον τότο τέλεσης του εγχλήματος χαι σε άλλα
η τοινιχή διχαιοδοαία των διχαστηρίων τους στηρίζεται γενιχά στην αρ^ρή της εδαφυχότητας. Έτσι στην τεράττωση
του υτάρχει άρνηση ιχανοτοιησης ενός αιτήματος ίχδοσης
του eg/ει υτοόληύεί ατό ένα χράτος του ετιδυμεί να διχάτε:
χάτοιον .του υτάγεται στη διχαιοδοαία του για αδεχημα του
τελέσδηχε εχτός της ετιχράτειάς του, η υτοχρέεαση του
. άρόρ. 6 δεν ταρεμόαίνει ταρά μόνο αν η νομοθεσία του χράτους τρος το οτοίρ ατεοόύνεται η αίτηση τροίλέτει όμοια,
έάσει εαωτεριχού χανόνα διχαιοδοσίας, την εχδίχαση ατό τα
όιχαστήριά του των υταγαμένων στη διχαιοδοαία του τροσώτων για αϊιχήματα του τελέσληχαν ίξω ατό την ετιχράτειά του.
23. Με όάση τα ταρατάνω, τέ-όηχο άρ-όρο δεύτερο στον
χυρωτιχό νόμο, του τροόλέτε: την εφαρμογή των Ελληνιχών
τοινιχών νόμων για χάΑε ίγχλημα του τροίλετεται στο άρ•όρο 1 υτό τις τρουτο-όίσεις του άρ-όρευ 6. ώστε να εχτληρω-όεί η υτοχρέωση του χαδιερώνει η ταρ. 1 αυτού του άρ■όρου εγχα-όίϊρυσης διχαιοδοσίας για τα αϊιχήματα αυτά, για
τα οτοία δεν τροδλέτεται ατό την εσωτερική μας νομοόεσίσ
η δίωξη.
29. Η ταρ. 2 τονίζει ότι δεν ατΟχλειεται · »τό τη σύμέαση
η άσχηση ατοιασδήτοτε τοινιχής διχαιοδοσίας του τροόλέτεται ατό την εσωτερική νομοόεσία των κρατών—μελών.
30. Σε τερίττωση άρνησης έκδοσης για ίγνλημα τροδχετόμενο στο άρόρο 2 της σύμίασης το χράτος του την αρνεί
τα·. δεν υτσχρεούται, αλλά χα: δεν κωλύεται να τάρε: τ’ ανα
γκαία μέτρα, σύμφωνα με την ταρ. 1 αυτού του άρ-ύρου χαι
του άρ&ρου 7, για τη δίωξη των δραστών αυτών των εγκλη
μάτων.
Άρόρο 7.
31. Αυτό το άρθρο ουμτληρώνε: την ταρ. 1 του τροηγεν
μίνου άρθρου καθιερώνοντας, για τα εγκλήματα του σ.ροόλέτονται στο άρθρο 1, την αρχή AXJT DBDERE AUT
jr DICAKE.
32. Ο: τροϋτοθέσεις του· τροελέτονται στην ταρ 1 νςυ
άρθρου 6 ισχύουν αναλόγως χαι για την εφαρμογή αυτού του
άρθρου.
Ετομέ·/ως. ο φερύμενος ως ίραττης εγκλήματος ατό τα
αναφερόμενα στο άρθρο 1, τρίτε·, να έχε: έρεθε! στο έδαφος
το» κράτους, · ατό το οτοίο ζητείται η έκδοτη κα: αυτό το
χσάτος τρέτει να έχε: λάέει αίτηση έκδοσης στο συμέαλλεμενο χράτος. του οτοίου η δικαιοδοσία στηρίζεται σε χανόνα
διχαιοδοσίας του ετίσης οτάρχει στη δική του νομοθεσία.
Άρθρο 8.
33. Με το άρθρο αυτό καθιερώνεται η υτοχρέωση κατο
χής της κατά το δυνατόν ευρύτερης δικαστικής συνδρομής
για τοινικές υτοθέσεις ανασοριχά με τα εγκλήματα του τρο
έ'/άτοντα: στα άρθρα 1 χαι 2.
34. Η ταρ. 1 αυτού του άρθρου εμτνέεται ατό το άρθρο
1 ταρ. 1 τη; Ευρωταϊχής σύμόασης διχαστικής συνδρομής,
για τοιν.χ.ά θέματα.
Η διχαστική συνδρομή του καθιερώνεται σ' αυτό το άρθρο
διέτεται ατό την εσωτερική νομοθεσία του κράτους τρος τ:
οτοίο ατευ-θύνετ2: η αίτηση (d’ φράση), αλλά Οεν τρετει
ν’ στορριφθε! ατό μόνο το γεγονός ότ: αφορά τολιτιχο
έγκλημα (γ' φράση) με την έννοια του αυτό αναρέρετα: στο
άρθρο 1 (τρίλ. § § 6—44 της έκθεσης).
35. Η ταρ. 3 αφορά στην ετίϊραση της σύμόασης στις
ισχύουσες συνθήκες ή συμφωνίες για διχαστική συνδρομή οο
τοινικά θέματα χαι εταναλαμόάνει τους κανόνες του καθιε
ρώνει το άρθρ. 3 (τρθλ. ταρ. 17—16 της έκθετης':. Κυρίως
δε τροτοτοιεί το άρθρο 2α της Ευρωταϊχής σύμόασης δικα
στικής συνδρομής κατά το μέτρο του χυτό ετιτρέτει την αρ-
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ντ,.-Γ, '.V.JKιπικής συνδρομή. ;?όσον τοαίτημα *ν**«ρ*τ*ι «
εγκλήματα τα οποία τα μέρη όεωρούν ως πολιτικά η ως
συναφή προς πολίτικα.
Συνεχώς τα κράτη — μέρη αυτής της συαβάσης it '5a
επικαλούνται αυτές τ:ς σιαταφει; κα-ύως και όμοιε;
:;μ.ερών συνύηχών χου ισχύουν μεταφυ τους χροκειμενου να 2:νσύντα: τη συνδρομή για χάη:: αχ: Τ2 εγκλήματα των σρόρων 1 Χ2! 2.
Άρ-ύρο 9.
36. Αυτό το άράρσ αναύέτε: την παρακολούθηση εκτέλε
σης της σύμβασης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή γ·.2 ποινικά
προβλήματα του Συμβουλίου της Ευρωχης. Τέτοιου είδους
αρμοδιότητες έχει αυτή η Επιτροπή Cuv-αμε: χα: άλλων Ευ
ρωπαϊκών συμβάσεων (1).
Κα-ύιε-ρωνετα: επίσης υποχρέωση υχοόαλη; αναφορών ίί.
σ’ χυτή, ώστε να είνα: ενήμερη των δυσκολιών στην ερμη
νεία και την εφαρμογή της σύμβασης για ν* διευκολύνει
τους φιλικούς διχχανονισμούς χα: να προτείνει τις αναγ
καίες τροποποιήσεις της σύμβασης.
Άρόρο 10.
37. Αυτό το άρόρο καώιερώνει το όεσμο της διαιτησία'
για τις υχοόέσεις του δε διειυόετήύηρεαν φιλικά ατό την
επιτροπή του άρόρ. 9 σύμφωνα με την χαρ. 2 του ίδιου άρόρσυ.
38. Οι διατάζεις αυτού του άρόρου προβλέπουν την ί
δρυση ενός διαιτητικού 'δικαστηρίου στο πρότυπο αυτού του
χροβλέχεται στο άρόρο 47 χαρ. 2 της Ευρωπαϊκής σύμβα
σης για την χροστασι-τ των ζώων κατά τη διεθνή μεταφοοά
(4968), όχου χα: καιθιερώθήχε για πρώτη φορά σύστημα
ί ιαιττττίας.
Άρθ-ρα ΙΊ—10.
39. Τα άρθρα -outs αποτελούν αχριτείλεύτιες διατάμεις.
τυπικές κατά το μεγαλύτερο μέρος σε όλες τις συμβάσεις
xat τα σύμφωνα όπως έγιναν δεχτές αχό το Συμβούλιο των
Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώχης (113η σύνοδος).
,Το .μεγαλύτερο μέρος του δεν έ-χει ανάγκη ειδικών σχο
λίων, αλλά, τα εχόμενα σημεία χρειάζονται .όρισαένες διευ
κρινίσεις.
40. Η χαρ. 1 του αρ. 13 επιτρέπει στα συμβαλλόμενα μέ
ρη 'να επιφυλαχθούν ως χρος την εφαρμογή του άρθρου 1 .
Η σύμβαση αναγνωρίζει ότι πιθανόν να υχάρχουν νομοθετιχες
ή συνταγματικές δυσκολίες σε xxrxoto κράτος χου το
εμποδίζει να δεχτά όλες τις υποχρεώσεις χου απορρέουν α
χό την εφαρασγή του άρθρου 1.

του του αρόρου. αρνειτα: την εχοο-ση. τρτε «αρμόζονται τα
αρόρα 6 χα: 7.
43. Η χαρ. 3 αυτού του άρόρου χαόιερωνε: το·- χανόνα
της αμοιβαιότητας χου ηόη σροόλεχετα: στο αρύρο 26 χαρ.
3 της Ευρωχαιχης σύμβασης έχδοσης.
44. Το αο-ύρο· 14 εχιτρεχει τε χ.ά-ύε συμία/./ώμενο χρατος, σε ϊςαιρετιχες χεριατωσεις. /α /.ατα·νγέ/.ε· τη σύμ
βαση. Η ευχερεια αυσή, χου δε συναντάται τυχνα τε Ευρωταΐ7ες συμβάσεις, χου συναχτοντα: στα χλαίσια του Συμβου
λίου της Ευρωχης. εφαρμόζεται χυριως στι: εήαιρετιχές
χεριχτώσεις χου ; ενα άλλο συμβαλλόμενο χράτος εαρτνίζετα: κατάργηση του δημοκρατικού του πολιτεύματος, οαως
αυτό χα-ύοριζεται στην Ευρωχαιχη συαοαση των Λ'/.αιωυ,άτων του Αν-ύρώχου (σχετ. χα: χαρ. 2 αυτής της έχ-ύεσης).
45. Το άρ-ύρο 15 εςασσαλίζε: τη βεβαιότητα ότι αον- τα
χράτη—μέλη του Σ.μίουλίου Της Ευρωχης μχορουν να εί
ναι μέρη αυτής της σύμβασης χαι είναι αχόρροια του κλει
στού χαρακτήρα της σύμβασης.
46. Το αρ-ύρο 16 αοορά τις γνωστοχοιήσεις χα: λοιχές
σναχοινώσεις χου γίνονται αχό το Γενικό Γραμματέα του
Συμβουλίου της Ευρώχης σύμφωνα με τσ άρόρα 7” τη; Συμ
όασης της Βιέννης (1969} για το δίκαιο των συμβάσεων
που κυσώ-ύηχε αχέ τη Χώρα μας ΐΝ.Λ. 402'1974 ΦΕίΚ
141/23.5.1974) χππ ισχύει αχό 27.1.1980.
47. Ενόβ/η των χαραχάνω σας υποβάλλουμε στ παρόν σχέ
διο νόμου, χροκειμένου να όησιστεί αχό τη Βουλή, έχοντας
χεισόει ότι η ιβήφισή του αχοτελεί πράξη χου δικαιώνει τη
ίτρ.οχρατ:χή μας χαράδοση. που συνίσταται στο τεβασαό των
ανόρώχινων δικαιωμάτων, όχως αυτά χαόορίζοντα: στο αρ•ύρο 17 της Ευρωχαϊχτής συυβασης για τα Δικαιώματα του
Αν-ύρώχου. χ,αι αφο:ούν όχι μόνο το σεβασμό των αν-ύρώχων
που χατηγορούνται ή καταδικάζονται για πράξεις βίας, αλλια χα: αυτών χου κινδυνεύουν ή εχτίόεντα: στον κίνδυνο να
είναι -5ύματα αυτών των πράξεων.
Αόήνα. 17 Οκτωβρίου 1986
Ο: Υπουργοί
Εξωτερικών

Δικαιοσύνη;

Κ. Π Α Π ΟΥΑΙΑΣ

Α Π. ΚΛΚΛΑΜΑΝΗΣ
Δημόσιας Τάξης

ΑΝΤ. ΔΡΟΣΟΠ-ΑΝΝΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

41. Το έγχλημα ή τα εγκλήματα στα οχοία -ία εφασμ,όζεται η επιφύλαξη θα χρέχει να δηλώνονται ρητά στη δή
λωση.

Κύρωση Ευρωπαϊκής σύμβασης για τη- κ2τατοολή της
τρομοκρατίας,

■42- Στην περίπτωση χου ίν7 χράτος. χάνοντας χρήση ε
πιφύλαξης χου έχει διατυπώσει σύμφωνα με την χτρ. 1 αυ-

‘Αρόρο πρώτο.

,(i) Άρθρ. 28 της σύμβασης για την χρόληψη των οδιχών παραβάσεων.
Αρόρ. 65 της σύμβασης για τη διεθνή. ισχύ των χχ-αίσχαστεκών αποφάσεων.
#Αρ£υ. ί-4 της σύμβασης για τη μεταβίβαση των χοινιχ.,.ν
διαειχασών.
'■ ιΐ
συμβαστ
(IV
στη·.

'· του χροσ-ίετου χρωτοχολλου στην Ευρώ
·<ή
ετ.τοαης.
.-'τμηνεία χου δίνεται στη λεςη αχαραχολουύ.··.
·
·ιχή έχ-ύεση τ:υ Συμβουλίου της Ευρώχης. :ε'..

Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το ap-Spo 28 παρ.
1 Ταυ Συντάγματος, η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την κατα
στολή της τρομοκρατίας που υπογράφηκε στο Στρασβούργο
-τις 27 Ιανουάριου 1977 με την επιφύλαξη ότι κη Ελλάδα
δηλώνει κατ' εφαρμογή του άρ-ύρου 13 της Ευρωπαϊκής σύμ
βασης για την καταστολή της τρομοκρατία; ότι εχισυλάσσετα: to-j δικαιώματος. *υχό τους όρους της χα:. 1 αυτού
του α:->ρου. να αρνηύεί την έκδοση για κά-$· έγκλημα 7χό
τα αχαρι-όμούμενα στο άρ-ύρο 1 της σύμβασης αυτή;, εσόσον
ο φερόαενο; ως δράστης διώκεται για την υχέ: της ελευύεττας δράση του».
Το χεπιεν; της σύχβασης σε πρωτότυπο στη γαλλική γλώσ
σα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής:

