
Στο -Σχέδιο Νόμου γιά τη κύρωση τής Διεθνούς Συμβάσεως 
για τη πρόληψη και τιμωρία των εγκλημάτων πού στρέ
φονται κατά των διεθνώς προστατευομένων προσώπων, 
συμπεριλαμβανομένων των διπλωματικών αντιπροσώπων, 
πού ΰπογράφηκε στη Νέα ‘Υόρκη στις 14.12.197ο.

//οός τή Βονλϊ) rojv 'Ελλήνων

Ή Σύμβαση για τη πρόληψη καί τιμωρία τών έγκλημά- 
των πού στρέφονται κατά τών προσώπων πού απολαμβάνουν 
διεθνούς προστασίας, συμπεριλαμβανομένων τών διπλωματι
κών άντιπροσούπων, υιοθετήθηκε άπύ τή Γενική Συνέλευση 
τών ‘Ενωμένων Εθνών στις 14 Δεκεμβρίου 1973) βλ. ’Από
φαση 3166/ΝΝΝ III ). Ή Σύμβαση αύτη ανήκει στή κατη
γορία τών Συμβάσεων κατά της διεθνούς τρομοκρατίας (βλ. 
π.χ. Σύμβαση Τόκυο τού 1963 για παραβάσεις καί άλλες 
τινές πράξεις τελούνται σέ αεροσκάφη πού κυρώθηκε με τύ 
Ν.Δ. 734/1971, Σύμβαση Νάγης τού 1970 γιά τή καταστολή 
της παράνομης κατάληψης άεροσκαφών πού κυρώθηκε με 
τύ Ν.Δ. 1352/1973, Σύμβαση Μόντρεαλ τού 1973 γιά τή 
καταστολή παρανόμων πράξεων κατά τής ασφάλειας τής Πο
λιτικής ’Αεροπορίας πού κυρώθηκε μέ τύ Ν.Δ. 174/1973), 
τέθηκε σε ισχύ στις 20 Φεβρουάριου 1977 καί δεσμεύει σή
μερα περισσότερα άπύ 40 Κράτη.

Σκοπύς τής- Σύμβασης-αυτής είναι να-παράσχει περισσό
τερη προστασία στα διεθνώς προστατευόμενα πρόσωπα τα ό
ποια άπαριθμούνται στό άρθρο 1 αυτής (άρχηγοί κρατών, πρω- : 
θυπουργοί, υπουργοί εξωτερικών, επίσημοι αντιπρόσωποι 
κρατών ή διεθνών οργανισμών κ.λ.π. ).

Πρύς τούτο τα συμβαλλόμενα Κράτη αναλαμβάνουν τις 
κατωτέρω υποχρεώσεις :

α) Νά άσκούν την ποινική του δικαιοδοσία γιά τιμωρία ή 
έκδοση κάθε υπαίτιου διαπράξεως εγκλημάτων πού περι- 
γράφονται ύπ’ άρθρο 2 τής Συμβάσεως έφ’ όσον τά εγκλήματα 
αύτά στρέφονται κατά προσώπων διεθνώς προστατευομέ- 
νων. * · ; :· ·- ; ' * ι J ' - · ·; * ; ' - ; ■ · ι /- ·; * " ; i

β) Νά συνεργάζονται διεθνώς γιά τή πρόληψη τών άνω- 
τέρω εγκλημάτων. - . ' • •9 , : '··

γ) Νά ανταλλάσσουν πληροφορίες καί νά συντονίζουν τή 
λήψη πρόσφορων μέτρων γιά τή πρόληψη τών άνω έγκλη- . 
μάτων.

δ) Νά παρέχουν αμοιβαία πληροφορίες σέ σχέση πρύς τήν 
άσκούμενη ποινική διαδικασία γιά τή τιμωρία ή τήν έκδοση 
τών υπαιτίων καί νά διαβιβάζουν αμοιβαία τά αποδεικτικά 
στοιχεία πού βρίσκονται στά χέρια τους καί

ε) Νά ανακοινώνουν στύ Γραμματέα τών ‘Ενωμένων ’Ε
θνών τή τελική έκβαση τής σχετικής διαδικασίας, σέ περί
πτωση άσκησης ποινικής δίωξης. '

Σέ σχέση πρύς τή πρώτη ως άνω περίπτωση πρέπει νά 
σημειωθεί ότι όλα τά άπύ τή Σύμβαση προβλεπόμενα εγ
κλήματα, προβλέπονται ήδη καί τιμωρούνται άπύ τις αντί
στοιχες διατάξεις τού ελληνικού ποινικού Κώδικα, σέ τρόπο 
ώστε νά μή άπαιτεϊται ιδιαίτερη πρόβλεψη τού έσωτερικού 
δικαίου τής χώρας μας, γιά κύρωση τής έν λόγω διεθνούς 
συμβάσεως. Οί δέ άπειλούμενες ποινές είναι οπωσδήποτε 
ανάλογες πρύς τήν βαρύτητα καί τήν έν γένει απαξία μιας έ- , 
κάστης τών αξιοποίνων πράξεων.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Τό άρθρο 2 προβλέπει τά κατά ίών διεθνών προστατευο
μένων προσώπων άδικήματα τά όποια τά κράτη οφείλουν νά 
τιμωρούν κατάλληλα μέ ποινές πού θά λαμβάνουν υπόψη τύ 
σοβαρό τους χαρακτήρα, πρύς τόν σκοπό δέ αύτόν πρέπει νά 
καθιερώσουν τήν δικαιοδοσία τους στις περιπτώσεις πού προ- 
βλέπονται άπύ τύ άρθρο 3.

Τά άρθρο 4, 5. 6. καί 10 προβλέπουν γενικές καί ειδικές 
άρχές συνεργασίας (ιδία γνωστοποιήσεις) μεταξύ τών συμ- 
βαλλομένων κρατών γιά τήν όσο τό δυνατό άποτελεσματικώ- 
τερη έφαρμογή τής Σύμβασης. Τύ άρθρο 7 περιέχει τή βασική 
υποχρέωση πού προβλέπει ή Σύμβαση καί ή όποια συνί- 
σταται στύ ότι εάν τά κράτη δέν έκδώσουν τύν φερόμενο ώς 
εγκληματία οφείλουν νά άσκήσουν παντού τή ποινική δίωξη 
συμφώνως πρύς τούς νόμους τους. !

Ώς πρύς τις λοιπές διατάξεις πρέπει νά σημειωθούν, τύ 
άρθρο 8 πού ρυθμίζει τή σχέση τής κυρουμένης Σύμβασης μέ 
τις Συμβάσεις έκδόσεως, τύ άρθρο 13 τύ όποιο άφορά στήν 
επίλυση τών διαφορών οί όποιες δύναται νά προκόψουν άπύ 
τήν ερμηνεία ή έφαρμογή τής κυρουμένης Σύμβασης καί τά 
άρθρα 14 έως 20 τά όποια περιέχουν τις τελικές διατάξεις τής 
Σύμβασης.

‘Η Ελλάς, ή όποια επικύρωσε όλες τις άλλες κατά τής 
τρομοκρατίας διεθνείς Συμβάσεις, έχει συμφέρο νά κυρώσει 
καί τή Σύμβαση αυτή τής Νέας ψΤόρκης τού 1973.

Γιά τύ λόγο αύτύ υποβάλλουμε τύ Σχέδιο αύτού τού Νόμου 
γιά έγκριση.

’Αθήνα, 29 ’Οκτωβρίου 1982 " ·.:
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Κύρωση Διεθνούς Σύμβασης γιά τή πρόληψη καί τιμωρία 

τών εγκλημάτων πού στρέφονται κατά τών διεθνώς προ- 
στατευόμενων προσώπων συμπεριλαμβανομένων τών δι
πλωματικών άντιπροσώπων. ' : .

Άρθρο πρώτο.
Κυρώνεται καί έχει τήν ισχύ πού ορίζει τύ άρθρο 28 παρ. 1 

τού Συντάγματος, ή Διεθνής Σύμβαση γιά τή πρόληψη καί τι
μωρία τών έγκλημάτων πού στρέφονται κατά τών διεθνώς 
προστατευόμενων προσώπων συμπεριλαμβανομένων τών δι
πλωματικών άντιπροσώπων, πού ΰπογράφηκε στή Νέα Ύ- 
όρκη στις 14.12.1973, τής όποιας τύ κείμενο σέ πρωτότυπο 
στήν ’Αγγλική γλώσσα καί σέ μετάφραση στήν Ελληνική έ
χει ώς έξής :


