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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
υπ Άρ. 937 της 19ης ΜΑΨΟΥ 1972 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί της Συμβάσεως περί Καταστολής Παρανόμων Καταλήψεων Αερο
σκαφών (Κυρωτικός) Νόμος του 1972 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως είς τήν έπί-
σημον εφημερίδα τής Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του 
Συντάγματος. 

Αριθμός 30 τοΟ 1972 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΙΝ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ 
ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΚΑΤΑΛΗΨΕΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 
1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ως ό περί τής Συμβάσεως περί Συνοπτικός 

Καταστολής Παρανόμων Καταλήψεων 'Αεροσκαφών (Κυρωτικός) Νό- τ[τλος. 
μος του 1972. 

2. Έ ν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν εκ τουΐ κειμένου προκύπτη διά. "Ερμηνεία, 
φόρος έννοια— 

«Σύμβασις» σημαίνει τήν Σύμβασιν περί Καταστολής Παρανόμων 
Καταλήψεων 'Αεροσκαφών, τής οποίας το κείμενον εν τω άγγλικώ 
πρωτοτυπώ εκτίθεται είς το Πρώτον Μέρος του Πίνακος και έν ΓΚναξ. 
μεταφράσει είς τήν έλληνικήν ε'ις το Δεύτερον Μέρος του Πίνακος : 

Νοείται δτι έν περιπτώσει αντιθέσεως μεταξύ τών δύο κειμένων 
υπερισχύει τό ε'ις το Πρώτον Μέρος του Πίνακος έκτιθέμενον κεί
μενον. 

3 . Ή Σύμβασις, ε'ις ην ή προσχώρησις τής Κύπρου ενεκρίθη διά Κύρωσις 
τής 6π' αριθμόν 10.700 και ήμερομηνίαν 12ην Αυγούστου 1971 Άπο Συμβάσεως. 
φάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου, διά του παρόντος Νόμου κυ
ρο&ται. 

(451) 
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ΠΙΝΑΞ 
("Αρθρον 2) 

ΠΡΩΤΟΝ Μ Ε Ρ Ο Σ 
CONVENTION for the Suppression 

of Unlawful Seizure of Aircraft 
PREAMBLE 

T H E STATES PARTIES T O . T H I S CONVENTION. 
CONSIDERING that unlawful acts of seizure or exercise of control 

of aircraft in flight jeopardize the safety of persons and property, seriously 
affect the operation of air services, and undermine the confidence of the 
peoples of the world in the safety of civil aviation : 

CONSIDERING that the occurrence of such acts is a matter of grave 
concern ; 

CONSIDERING THAT, for the purpose of deterring such acts, there 
is an urgent need to provide appropriate measures for punishment of 
offenders ; 

HAVE AGREED AS FOLLOWS : 
Article 1 

Any person who on board an aircraft in flight: 
(a) unlawfully, by force or threat thereof, or by any other form of 

intimidation, seizes, or exercises control of, that aircraft, or 
attempts to perform any such act, or 

(b) is an accomplice of a person who performs or attempts to perform 
any such act ' 

commits an offence (hereinafter referred to as "the offence"). 

Article 2 
Each Contracting State undertakes to make the offence punishable by 

severe penalties. 
Article 3 

1. For the purposes of this Convention, an aircraft is considered to be 
in flight at any time from the moment when all its external doors are 
closed following embarkation until the moment when any such door is 
opened for disembarkation. In the case of a forced landing, the flight 
shall be deemed to continue until the competent authorities take over the 
responsibility for the aircraft and for persons and property on board. 

2. This Convention shall not apply to aircraft used in military, customs 
or police services. 

3. This Convention shall apply only if the place of take - off or the 
place of actual landing of the aircraft on board which the offence is 
committed is situated outside the territory of the State of registration of 
that aircraft; it shall be immaterial whether the aircraft is engaged in an 
international or domestic flight. 

4. In the cases mentioned in Article 5, this Convention shall not apply 
if the place of take - off and the place of actual landing of the aircraft 
on board which the offence is committed are situated within the territory 
of the same State where that State is one of those referred to in that 
Article. 

5. Notwithstanding paragraphs 3 and 4 of this Article, Articles 6, 7,'8 
and 10 shall apply whatever the place of take - off or the place of actual 
landing of the aircraft, if the offender or the alleged offender is found in 
the territory of a State other than the State of registration of that aircraft. 
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Article 4 
1. Each Contracting State shall take such measures as may be necessary 

to establish its jurisdiction over the offence and any other act of violence 
against passengers or crew committed by the alleged offender in connection 
with the offence, in the following cases : 

(a) when the offence is committed on board an aircraft registered in 
that State ; 

(b) when the aircraft on board which the offence is committed lands 
in its territory with the alleged offender still on board ; 

(c) when the offence is committed on board an aircraft leased without 
crew to a lessee who has his principal place of business or,, if 
the lessee has no such place of business, his permanent residence, 
in that State. 

2. Each Contracting State shall likewise take such measures as may 
be necessary to establish its jurisdiction over the offence in the case where 
the alleged offender is present in its territory and it does not extradite 
him pursuant to Article 8 to any of the States mentioned in paragraph 1 
of this Article. 

3. This Convention does not exclude any criminal jurisdiction exercised 
in accordance with national law. 

Article 5 
The Contracting States which establish joint air transport operating 

organizations or international operating agencies, which operate aircraft 
which are subject to joint or international registration shall, by appropriate 
means, designate for each aircraft the State among them which shall 
exercise the jurisdiction and have the attributes of the State of registration 
for the purpose of this Convention and shall give notice thereof to the 
International Civil Aviation Organization which shall communicate the 
notice to all States Parties to this Convention. 

Article 6 
1. Upon being satisfied that the circumstances so warrant, any Con

tracting State in the territory of which the offender or the alleged offender 
is present, shall take him into custody or take other measures to ensure 
his presence. The custody and other measures shall be as provided in the 
law of that State but may only be continued for such time as is necessary 
to enable any criminal or extradition proceedings to be instituted. 

2. Such State shall immediately make a preliminary enquiry into the 
facts. 

3. Any person in custody pursuant to paragraph 1 of this Article shall 
be assisted in communicating immediately with the nearest appropriate 
representative of the State of which he is a national. 

4. When a State, pursuant to this Article, has taken a person into 
custody, it shall immediately notify the State of registration of the aircraft, 
the State mentioned in Article 4, paragraph 1 (c), the State of nationality 
of the detained person and, if it considers it advisable, any other interested 
States of the fact that such person is in custody and of the circumstances 
which warrant his detention. The State which makes the preliminary 
enquiry contemplated in paragraph 2 of this Article shall promptly report 
its findings to the said States and shall indicate whether it intends to 
exercise jurisdiction. 

Article 7 
The Contracting State in the territory of which the alleged offender is 

found shall, if it does not extradite him, be obliged, without exception 
whatsoever and whether or not the offence was committed in its territory, 
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to submit the case to its competent authorities for the purpose of prose
cution. Those authorities shall take their decision in the same manner 
as in the case of any ordinary offence of a serious nature under the law 
of that State. 

Article 8 
1. The offence shall be deemed to be included as an extraditable offence 

in any extradition treaty existing between Contracting States. Contracting 
States undertake to include the offence as an extraditable offence in every 
extradition treaty to be concluded between them. 

2. If a Contracting State which makes extradition conditional on the 
existence of a treaty receives a request for extradition from another Con
tracting State with which it has no extradition treaty, it may at its option 
consider this Convention as the legal basis for extradition in respect of 
the offence. Extradition shall be subject to the other conditions provided 
by the law of the requested State. 

3. Contracting States which do not make extradition conditional on the 
existence of a treaty shall recognize the offence as an extraditable offence 
between themselves subject to the conditions provided by the law of the 
requested State. 

4. The offence shall be treated, for the purposes of extradition between 
Contracting States, as if it had been committed not only in the place in 
which it occurred but also in the territories of the States required to 
establish their jurisdiction in accordance with Article 4, paragraph 1. 

Article 9 
1. When any of the acts mentioned in Article 1 (a) has occurred or is 

about to occur, Contracting States shall take all appropriate measures to 
restore control of the aircraft to its lawful commander or to preserve his 
control of the aircraft. 

2. In the cases contemplated by the preceding paragraph, any Con
tracting State in which the aircraft or its passengers or crew are present 
shall facilitate the continuation of the journey of the passengers and crew 
as soon as practicable, and shall without delay return the aircraft and its 
cargo to the persons lawfully entitled to possession. 

Article 10 
1. Contracting States shall afford one another the greatest measure of 

assistance in connection with criminal proceedings brought in respect of 
the offence and other acts mentioned in Article 4. The law of the State 
requested shall apply in all cases. 

2. The provisions of paragraph 1 of this Article shall not affect obliga
tions under any other treaty, bilateral or multilateral, which governs or 
will govern, in whole or in part, mutual assistance in criminal matters. 

Article 11 
Each Contracting State shall in accordance with its national law report 

to the Council of the International Civil Aviation Organization as promptly 
as possible any relevant information in its possession concerning: 

(a) the circumstances of the offence ; 
(b) the action taken pursuant to Article 9 ; 
(c) the measures taken in relation to the offender or the alleged 

offender, and, in particular, the results of any extradition pro
ceedings or other legal proceedings. 
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Article 12 
1. Any dispute between two or more Contracting States concerning the 

interpretation or application of this Convention which cannot be settled 
through negotiation, shall, at the request of one of them, be submitted to 
arditration. If within six months from the date of the request for arbi
tration the Parties are unable to agree on the organization of the arbitra

w tion, any one of those Parties may refer the dispute to the International 
Court of Justice by request in conformity with the Statute of the Court. 

2. Each State may at the time of signature or ratification of this 
Convention or accession thereto, declare that it does not consider itself 
bound by the preceding paragraph. The other Contracting States shall 
not be bound by the preceding paragraph with respect to any Con
tracting State having made such a reservation. 

3. Any Contracting State having made a reservation in accordance with 
* the preceding paragraph may at any time withdraw this reservation by 

notification to the Depositary Governments. 

Article 13 
* 1. This Convention shall be open for signature at The Hague on 16 

December 1970, by States participating in the International Con
ference on Air Law held at The Hague from 1 to 16 December 1970 
(hereinafter referred to as "The Hague Conference"). After 31 December 
1970, the Convention shall be open to all States for signature in Moscow, 
London and Washington. Any State which does not sign this Convention 
before its entry into force in accordance with paragraph 3 of this Article 
may accede to it at any time. 

2. This Convention shall be subject to ratification by the signatory 
States. Instruments of ratification and instruments of accession shall be 
deposited with the Governments of the Union of Soviet Socialist Repu
blics, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and 
the United States of America, which are hereby designated the Depositary 
Governments. 

3. This Convention shall enter into force thirty days following the 
* date of the deposit of instruments of ratification by ten States signatory 

to this Convention which participated in The Hague Conference. 
4. For other States, this Convention shall enter into force on the date 

of entry into force of this Convention in accordance with paragraph 3 
of this Article, or thirty days following the date of deposit of their 
instruments of ratification or accession, whichever is later. 

5. The Depositary Governments shall promptly inform all signatory 
and acceding States of the date of each signature, the date of deposit of 
each instrument of ratification or accession, the date of entry into force 
of this Convention, and other notices. 

6. As soon as this Convention comes into force, it shall be registered 
by the Depositary Governments pursuant to Article 102 of the Charter 
of the United Nations and pursuant to Article 83 of the Convention 
on International Civil Aviation (Chicago, 1944). 

Article 14 
1. Any Contracting State may denounce this Convention by written 

notification to the Depositary Governments. 
2. Denunciation shall take effect six months following the date on 

which notification is received by the Depositary Governments. 
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IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries, being 
duly authorised thereto by their Governments,, have signed this 
Convention. 

DONE at The Hague, this sixteenth day of December, one thousand 
nine hundred and seventy, in three originals, each being drawn up in 
four authentic texts in the English, French, Russian and Spanish 
languages. 

ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΜΕΡΟΣ 
ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΨΕΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 
ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ 

ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ 
ΦΡΟΝΟΥΝΤΑ δτι αί παράνομοι πράξεις καταλήψεως η ένασκή

σεως έλεγχου έπί αεροσκαφών έν πτήσει θέτουν εν κινδύνω την 
άσφάλειαν προσώπων και περιουσιακών στοιχείων, επηρεάζουν 
σοβαρώς την λειτουργίαν τών αεροπορικών υπηρεσιών και υπονο
μεύουν την έμπιστοσύνην του κοινού εις την άσφάλειαν της πολι
τικής αεροπορίας' 

ΦΡΟΝΟΥΝΤΑ δτι ή έκδήλωσις τοιούτων πράξεων αποτελεί άντι
κείμενον σοβαρών ανησυχιών' 

ΦΡΟΝΟΥΝΤΑ δτι, επί τω τέλει αποτροπής τοιούτων πράξεων, 
επιβάλλεται ή κατεπείγουσα λήψις τών καταλλήλων μέτρων προς 
κολασμό ν τών ενόχων' 

ΣΥΝΕΦΩΝΗΣΑΝ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ : 
"Αρθρον 1 

Πας δστις, ευρισκόμενος έπί αεροσκάφους έν πτήσει : 
(α) παρανόμως, δια της ασκήσεως βίας ή δια της απειλής 

ασκήσεως βίας ή δι' οιουδήποτε ετέρου τρόπου εκφοβισμού, 
καταλαμβάνει ή θέτει ύπό τον ελεγχόν του το αεροσκάφος 
ή πειράται νά πράξη οϋτω' ή 

(β) συνεργεί μετά προσώπου ενεργούντος ή πειρωμένου νά ένερ
γήση οίοα/δήποτε ως έν τοις ανωτέρω, πραξιν, 

διαπράττει αδίκημα (έν τοις εφεξής καλούμενον «το αδίκημα»).. 

"Αρθρον 2 
"Εκαστον τών Συμβαλλομένων Κρατών αναλαμβάνει τήν ύποχρέω. 

σίν δπως καταστήση το αδίκημα κολάσιμον διά σοβαρών ποινών. 

"Αρθρον 3 
1. Διά τους σκοπούς της παρούσης Συμβάσεως, εν αεροσκάφος 

λογίζεται έν πτήσει καθ' οιονδήποτε χρόνον άπό της στιγμής, καθ·' ήν 
κλείονται απασαι αί έξωτερικαί αύτοΟ θύραι μετά τήν έπιβίβασιν 
μέχρι και της στιγμής, καθ' ήν ανοίγονται αδται.πρός άποβίβασιν. 
Έ ν περιπτώσει αναγκαστικής προσγειώσεως, ή πτήσις λογίζεται 
συνεχιζόμενη, μέχρις οδ αί άρμόδιαι άρχαί αναλάβουν τήν εύθύνην 
του αεροσκάφους και τών έπ' αύτου προσώπων και περιουσιακών 
στοιχείων. 

2. Ή παρούσα Σύμβασις δέν τυγχάνει εφαρμογής έπί αεροσκα
φών χρησιμοποιουμένων εις στρατιωτικάς, τελωνειακάς:ή άστυνομικάς 
υπηρεσίας. " " 
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3. Ή παρούσα Σύμβασις τυγχάνει εφαρμογής μόνον έφ' δσον ό 
τόπος της άπογειώσεως ή ό τόπος της πραγματικής προσγειώσεως 
του αεροσκάφους, έφ' οδ διαπράττεται το αδίκημα, ευρίσκεται έκτος 
της εδαφικής επικρατείας του Κράτους έγγραφης του έν λόγω αερο
σκάφους' ουδόλως θέλει ληφθή υπ' όψιν το γεγονός ότι το αεροσκά
φος χρησιμοποιείται εις διεθνή ή έσωτερικήν πτήσιν. 

4. Εις τάς άναγράφομένας έν άρθρω 5 περιπτώσεις, ή παρούσα 
Σύμβασις δεν θα τυγχάνη εφαρμογής έάν ό τόπος άπογειώσεως και 
ό τόπος πραγματικής προσγειώσεως του αεροσκάφους, έφ' οδ δια
πράττεται το αδίκημα, εύρίσκωνται εντός της εδαφικής επικρατείας 
του αυτοΟ Κράτους, έφ' όσον πρόκειται περί Κράτους εκ των μνημο
νευομένων έν τω είρημένω άρθρω. 

5. 'Ανεξαρτήτως των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου, 
τα άρθρα 6, 7, 8 και 10 θά τυγχάνωσιν εφαρμογής ανεξαρτήτως τοΰ 
τόπου άπογειώσεως ή του τόπου πραγματικής προσγειώσεως του αε
ροσκάφους, έφ' όσον ό ένοχος του" αδικήματος ή ό φερόμενος ώς 
ένοχος ήθελεν εύρεθή έν τή εδαφική επικράτεια Κράτους ετέρου ή 
τοΟ Κράτους έγγραφης του τοιούτου αεροσκάφους. 

"Αρθρον 4 
1. "Εκαστον Συμβαλλόμενον Κράτος θέλει προβή εις την λήψιν 

των άνοτ/καίων μέτρων ϊνα έπιβάλη τήν δικαιοδοσίαν του καθ' όσον 
άφορα εις το αδίκημα κα ι ε'ις οιανδήποτε έτέραν πραξιν βίας ασκη
θείσης συναφώς προς τό αδίκημα κατά των επιβατών ή του πληρώ
ματος, ύπό του φερομένου ώς ένοχου του αδικήματος, εις τάς ακο
λούθους περιπτώσεις : 

(α) οσάκις τό αδίκημα διαπράττηται έπι αεροσκάφους εγγε
γραμμένου εις τό έν λόγω Κράτος' 

(β) οσάκις τό αεροσκάφος, έφ' οδ διαπράττεται τό αδίκημα, 
προσγειουται έν τή εδαφική αυτοί) επικράτεια, ό δε φερό
μενος ώς έ'νοχος του αδικήματος ευρίσκεται εισέτι έπι του 
αεροσκάφους' 

(γ) οσάκις τό αδίκημα διαπράττηται έπι αεροσκάφους έκμισθω
θέντος άνευ πληρώματος εις πρόσωπον, έχον τήν εδραν των 
επιχειρήσεων του ή, ελλείψει ταύτης, τήν μόνιμον αύτου δια
μονή ν, ε'ις τό έν λόγω Κράτος. 

2. "Εκαστον Συμβαλλόμενον Κράτος θέλει προβή ωσαύτως εις τήν 
λήψιν των αναγκαίων μέτρων ίνα έπιβάλη τήν δικαιοδοσίαν αύτοΰ 
καθ' όσον άφορα εις τό αδίκημα, έν τή περιπτώσει, καθ' ή ν ό φερό
μενος ώς ένοχος ευρίσκεται εντός τής εδαφικής αύτου επικρατείας 
και δέν προβαίνει συμφώνως τω άρθρω 8, ε'ις τήν εκδοσιν αύτου εις 
οιονδήποτε των Κροττών, των μνημονευομένων έν παραγράφω 1 του 
παρόντος άρθρου. 

3. Ή παρούσα Σύμβασις ουδόλως αποκλείει τήν άσκησιν ποινικής 
δικαιοδοσίας κατά τήν έσωτερικήν νομοθεσίαν των Συμβαλλομένων 
Κρατών. 

"Αρθρον 5 
Τά Συμβαλλόμενα Κράτη, τά καθιδρύοντα οργανισμούς ένεργοΰν

τας κοινάς άεροπορικάς μεταφοράς ή διεθνούς λειτουργίας αντιπρο
σωπείας, αΐτινες χρησιμοποιούσα/ αεροσκάφη υποκείμενα εις κοινήν 
ή διεθνή έγγραφήν, οφείλουν όπως διά των καταλλήλων μέσων ύπο
δείξωσιν δι ' kv εκαστον αεροσκάφος εν Κράτος μεταξύ αυτών, όπερ 
θά ένασκή τήν δικαιοδοσίαν κα ι θά εχη τόν χαρακτηρισμόν του 
Κράτους έγγραφης διά τους σκοπούς τής παρούσης Συμβάσεως. 
Πάσα τοιαύτη άπόφασις γνωστοποιείται ε'ις τήν Διεθνή Όργάνωσιν 
Πολιτικής 'Αεροπορίας, ήτις και κοινοποιεί ταύτην προς άπαντα τά 
Κράτη Μέλη τής παρούσης Συμβάσεως. 
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"Αρθρον 6 
1. Έφ* δσον ήθελεν ίκανοποιηθή δτι τοιαύτη ενέργεια δικαιολογείται 

υπό τάς περιστάσεις, το Συμβαλλόμενον Κράτος, εν τή εδαφική 
επικράτεια του οποίου ευρίσκεται δ ένοχος ή ό φερόμενος ως ένοχος 
τοΟ αδικήματος, οφείλει νά θέση τούτον ύπό κράτησα/ ή να λάβη 
έτερα μέτρα διασφαλίζοντα τήν παρουσίαν αύτου. Ή κράτησις ή 
Ιτερα μέτρα διενεργούνται κατά τήν νομοθεσίαν του Κράτους τούτου, f 
δύνανται δε νά διαρκέσωσι μόνον διά το διάστημα, δπερ είναι άναγ
καΐον διά τήν ποινικήν δίωξιν αύτου ή τήν εναρξιν της διαδικασίας 
της εκδόσεως. 

2. Το Κράτος τούτο οφείλει νά προβή αμελλητί εις τήν προανά
κρισιν της υποθέσεως. 

3. Εις παν πρόσωπον, δπερ ήθελε τεθή ύπό κράτησιν συμφώνως 
τη παραγράφω 1 τοΰ παρόντος άρθρου, δέον δπως παρέχηται πάσα 
δυνατή βοήθεια ίνα έπικοινωνήση πάραυτα μετά του πλησιέστερου 
αρμοδίου εκπροσώπου του Κράτους της Ιθαγενείας αυτού. 

4. Τό Κράτος, δπερ ήθελε θέσει ύπό κράτησιν οιονδήποτε πρόσωπον 
συμφώνως τω παρόντι άρθρω, οφείλει δπως αμελλητί γνωστοποίηση 
εις τό Κράτος της έγγραφης του αεροσκάφους, τό εν άρθρω 4, παρά. ^ 
γράφος (1) (γ) , μνημονευόμενο ν Κράτος, τό Κράτος της Ιθαγενείας 
του κρατουμένου καί, κατά τήν κρίσιν αύτου, εις παν έτερον ένδια
φερόμενον Κράτος, τό γεγονός της κρατήσεως του έν λόγω προσώ
που, ώς καί τάς αίτιολογούσας τήν κράτησιν περιστάσεις. Τό διε. 
νεργοΰν τήν προανάκρισιν Κράτος, κατά τάς προνοίας της παρα
γράφου 2 του παρόντος άρθρου, οφείλει δπως τό ταχύτερον δυνατόν 
έκθεση τά πορίσματα του προς τά ώς εϊρηται Κράτη καί δηλώση 
κατά πόσον προτίθεται νά ενάσκηση τήν δικαιοδοσίαν αύτου. 

"Αρθρον 7 
Τό Συμβαλλόμενον Κράτος, έν τη εδαφική επικράτεια του οποίου 

ήθελεν εύρεθή ό φερόμενος ώς ένοχος του αδικήματος, έφ' δσον δεν 
προβη είς τήν εκδοσιν αύτου, υποχρεούται ανεξαιρέτως καί ανεξαρ
τήτως έάν τό αδίκημα διεπράχθη έν τη εδαφική αύτου επικράτεια, 
δπως ύποβάλη τήν ύπόθεσιν εις τάς αρμοδίας αρχάς προς ποινικήν 
δίωξιν του ένοχου. Αϊ άρχαί αδται θά προβώσιν είς τήν λήψιν άπο * 
φάσεως κατά τόν αυτόν τρόπον ώς καί είς τήν περίπτωσιν οιουδή
ποτε συνήθους αδικήματος σοβαρας φύσεως, προβλεπομένου ύπό της 
νομοθεσίας τοΰ έν λόγω Κράτους. 

"Αρθρον 8 
1. Τό αδίκημα λογίζεται διαλαμβανόμενο ν μεταξύ των αδικημάτων, 

όίτινα επάγονται τήν εκδοσιν, τά προβλεπόμενα έν οιαδήποτε συνθήκη 
εκδόσεως, υφισταμένη μεταξύ των Συμβαλλομένων Κρατών. Τά 
Συμβαλλόμενα Κράτη αναλαμβάνουν τήν ύποχρέωσιν δπως περιλά
βωσι τό αδίκημα μεταξύ των αδικημάτων, άτινα επάγονται τήν εκ. 
δοσιν, έν οιαδήποτε έν τω μέλλοντι συνομολογηθησομένη μεταξύ 
αυτών συνθήκη εκδόσεως. 

2. Έν αΤς περιπτώσεσι Συμβαλλόμενον τι Κράτος, δπερ θεωρεί ώς 
άπαραίτητον προϋπόθεσίν της εκδόσεως τήν ΰπαρξιν έπί τούτω συν
θήκης, λαμβάνει αΐτησιν εκδόσεως έξ έτερου Συμβαλλομένου Κρά
τους, μεθ' οδ δέν συνήψε συνθήκη ν εκδόσεως, δύναται νά έπιλέξη 
δπως θεώρηση τήν παροΟσαν Σύμβασιν ώς τήν νομικήν βάσιν διά τήν 
εκδοσιν του ενεχομένου εις τό αδίκημα προσώπου. Ή εκδοσις θά · 
υπόκειται έν τοιαύτη περιπτώσει καί είς τους λοιπούς δρους, τους 
προνοουμένους έν τη νομοθεσία του προς δ ή αίτησις εκδόσεως 
Κράτους. 
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3. Συμβαλλόμενα Κράτη, άτι. να δέν καθιστώσι τη ν ϋπαρξιν επί 
τούτω συνθήκης άναγκαίαν προϋπόθεσα/ διά την εκδοσιν, .θέλουν 
αναγνωρίσει, είς τάς μεταξύ των σχέσεις, το αδίκημα ως επαγόμενο ν 
την εκδοσιν ύπό τους δρους" τους προνόου μένους εν τη νομοθεσία 
του προς δ ή αίτησις εκδόσεως Κράτους. 

4. Διά σκοπούς εκδόσεως μεταξύ Συμβαλλομένων Κρατών, το 
αδίκημα λογίζεται διαπραχθέν ουχί μόνον εν τω τόπω έν ώ τω δντι 
έπισυνέβη, άλλα και εντός της εδαφικής επικρατείας των Κρατών, 
άτινα υποχρεούνται να ένασκήσωσι την δ,ικαιοδοσίαν των συμφώνως 
τω άρθρω 4, παράγραφος 1. 

"Αρθρον 9 
1. Έν fj περιπτώσει ήθελον λάβει χώραν η επίκεινται να λάβωσι 

χώραν πράξεις ώς αί άναγραφόμεναι έν άρθρω 1 (α ) , τά Συμβαλ
λόμενα Κράτη δέον δπως λάβωσιν άπαντα τά αναγκαία μέτρα ίνα 
ό νόμιμος κυβερνήτης τοΰ αεροσκάφους άναλάβη εκ νέου ή διατή
ρηση τον έλεγχον επί του αεροσκάφους. 

2. Είς τάς προβλεπομένας έν τη προηγουμένη παραγράφω περι
πτώσεις, το Συμβαλλόμενον Κράτος, είς την .έδαφικήν έπικράτειαν 
του οποίου ευρίσκεται το αεροσκάφος ή οι έπιβάται ή το πλήρωμα 
αύτου, δέον δπως διευκολύνη την συνέχισιν τοΰ ταξειδίου επιβατών 
και πληρώματος το τοκχύτερον δυνατόν, και άνευ καθυστερήσεως 
έπιστρέψη το αεροσκάφος και το (\>ορτίον αύτου είς τά κατά νόμον 
δικαιούμενα κατοχής έπ' αυτών πρόσωπα. 

"Αρθρον 10 
1. "Εν εκαστον Συμβαλλόμενον Κράτος θέλει παράσχει είς τά 

λοιπά τήν μεγαλυτέραν δυνατήν συνδρομήν συναφώς προς ποινικήν 
δίωξιν άσκηθεΐσαν άναφορικώς προς το αδίκημα και ετέρας πράξεις, 
.εκ τών αναγραφομένων έν άρθρω 4. Έ ν πάση περιπτώσει θά τυγχά
νη εφαρμογής ή νομοθεσία τοΟ προς δ ή αίτησις Κράτους. 

2. Αί διατάξεις τής παραγράφου 1 τοΰ παρόντος άρθρου ουδόλως 
επηρεάζουν υποχρεώσεις άνειλημμένας δυνάμει οιασδήποτε ετέρας 
διμερούς ή πολυμερούς συνθήκης, ήτις διέπει ή θα διέπη έν δλω ή έν 
μέρει, τήν είς ποινικά θέματα αμοιβαίως παρεχομένη ν συνδρομήν. 

"Αρθρον Ί1 
"Εκαστον τών Συμβαλλομένων Κρατών οφείλει νά άναφέρη, κατά 

τήν έσωτερικήν αύτοΰ νομοθεσίαν, προς το Συμβούλιον τής Διεθνούς 
Όργοα/ώσεως Πολιτικής 'Αεροπορίας, το ταχύτερον δυνατόν πάσαν 
σχετικήν πληροφορίαν, ην κατέχει, καθ' .δσον άφορα είς τά κάτωθι : 

(α) τάς περιστάσεις τοΰ αδικήματος' 
(β) τά ληφθέντα συμφώνως τω άρθρω 9 μέτρα" 
(γ) τά ληφθέντα μέτρα άναφορικώς προς τον έ'νοχον ή τόν φερό

μενο ν ώς ενοχον τοΰ αδικήματος, ιδία δε τά αποτελέσματα 
της διαδικασίας τής εκδόσεως ή οιασδήποτε ετέρας νομικής 
διαδικασίας. 

"Αρθρον 1.2 
1. Οιαδήποτε διαφορά, ήτις ήθελεν άναφυή μεταξύ δύο ή πλειόνων 

Συμβαλλομένων Κρατών, καθ' δσον άφορα είς τήν έρμηνείαν ή τήν 
έφαρμογήν τής παρούσης Συμβάσεως, .ήτις δεν δύναται νά έπιλυθή 
δι ' άπ' ευθείας διαπραγματεύσεων, υποβάλλεται, τή αιτήσει του ενός 
τών ενδιαφερομένων Μερών, εις .διαιτησίαν. Έάν εντός εξ μηνών 
άπό τής υποβολής τής περί διαιτησίας αιτήσεως, δέν καταστή «δυνατόν 
τά ενδιαφερόμενα Μέρη νά ελθωσιν είς συμφωνίαν καθ

1
' δσον άφορα 
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εις τα της οργανώσεως της διαιτησίας, οιονδήποτε των ενδιαφερο
μένων Μερών δύναται να παραπέμψη την διαφοράν εις το Διεθνές 
Δικαστήριον δι ' αιτήσεως υποβαλλομένης κατά τόν Καταστατικόν 
Χάρτην του Διεθνούς Δικαστηρίου. 

2. "Εκαστον Κράτος δύναται, κατά την ύπογραφήν ή την έπικύ. 
ρωσιν της παρούσης Συμβάσεως ή κατά την προσχώρησιν αύτου εις 
ταύτην, νά δηλώση δτι δέν θεωρεί' εαυτό δεσμευμένον υπό της προ
ηγουμένης παραγράφου. Τά λοιπά Συμβαλλόμενα Κράτη δέν 
δεσμεύονται ύπό της προηγουμένης παραγράφου εις τάς σχέσεις 
αυτών μετά Συμβαλλομένου Κράτους, δπερ προέβη εις τοιαύτην 
έπιφύλαξιν. 

3. Συμβαλλόμενον Κράτος, δπερ προέβη εις έπιφύλαξιν συμφώνως 
τη προηγουμένη παραγράφω, δύναται έν παντί χρόνω νά άνακαλέση 
ταύτην διά κοινοποιήσεως του προς τάς παρ' αις ή κατάθεσις των 
οργάνων επικυρώσεως ή προσχωρήσεως Κυβερνήσεις. 

"Αρθρον 13 
1. Ή παρούσα Σύμβασις θά εΐναι ανοικτή προς ύπογραφήν εν 

Χάγη τη 16η Δεκεμβρίου 1970, υπό Κρατών μετασχόντων εις τήν 
Διεθνή Διάσκεψιν επί του Δικαίου του 'Αέρος, τήν συνελθουσαν έν 
Χάγη άπό της 1ης μέχρι της 16ης Δεκεμβρίου 1970 (έν τοις εφεξής 
άναφερομένην ως «Διάσκεψις της Χάγης»). Μετά τήν 31ην Δεκεμ
βρίου 1970 ή Σύμβασις θέλει παραμείνει ανοικτή προς άπαντα τά 
Κράτη προς ύπογραφήν, έν Μόσχα, Λονδίνω καΐ Ούασιγκτώνι. Πάν 
Κράτος, δπερ δέν ήθελεν υπογράψει τήν παρουσαν Σύμβασιν προ της 
ενάρξεως της ισχύος αυτής συμφώνως τή παραγράφω 3 τοΰ παρόντος 
άρθρου, δύναται έν παντί χρόνω νά προσχώρηση αύτη. 

2. °Η παρούσα Σύμβασις υπόκειται εις τήν, έπικύρωσιν τών ύπο. 
γραφόντων ταύτην Κρατών. Τά όργανα επικυρώσεως και προσχω
ρήσεως θέλουν κατατίθεσθαι παρά ταΐς Κυβερνήσεσι τής Ενώσεως 
Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών, τοΰ Ηνωμένου Βασιλείου 
της Μεγάλης Βρεττανίας και Βορείου ' Ιρλανδίας και τών Ηνωμένων 
Πολιτειών τής 'Αμερικής. 

3. Ή παρούσα Σύμβασις θέλει τεθή έν Ισχύϊ μετά πάροδον τριά. 
κοντά ήμερων άπό τής ημερομηνίας τής καταθέσεως τών οργάνων 
επικυρώσεως δέκα ύπογραψάντων ταύτην Κρατών, εκ τών μετασχόν
των της Διασκέψεως τής Χάγης. 

4. Καθ' δσον άφορα εις τά λοιπά Κράτη, ή παρούσα Σύμβασις 
θέλει τεθή έν ίσχύϊ κατά τήν ήμερομηνίαν ενάρξεως τής Ισχύος αυτής 
συμφώνως τή παραγράφω 3 του παρόντος άρθρου ή μετά πάροδον 
τριάκοντα ήμερων άπό τής καταθέσεως του οικείου οργάνου επικυ
ρώσεως ή προσχωρήσεως, λαμβανομένης ύπ' δψιν τής βραδύτερον 
επερχόμενης εκ τών ανωτέρω δύο ημερομηνιών. 

5. Αϊ παρ' αΤς ή κατάθεσις οργάνων επικυρώσεως και προσχωρή
σεως Κυβερνήσεις θέλουν πληροφορήσει αμελλητί άπαντα τά ύπο. 
γράφοντα καΐ προσχωρουντα Κράτη περί τής ημερομηνίας μιας έκα
στης υπογραφής, τής ημερομηνίας καταθέσεως ενός έκαστου οργάνου 
επικυρώσεως ή προσχωρήσεως, τής ημερομηνίας ενάρξεως τής 'ισχύος 
τής παρούσης Συμβάσεως κα ι περί έτερων αποστελλομένων αύταΐς 
κοινοποιήσεων. 

6. "Αμα τή ένάρξει τής ισχύος αυτής, ή παρούσα Σύμβασις θέλει 
καταχωρισθή ύπό τών παρ' αΐς ή κατάθεσις οργάνων επικυρώσεως 
καΐ προσχωρήσεως Κυβερνήσεων, συμφώνως τω άρθρω 102 του Κα
ταστατικού

1 Χάρτου τών 'Ηνωμένων Εθνών και συμφώνως τω άρθρω 
83 τής Συμβάσεως επί τής Διεθνούς Πολιτικής 'Αεροπορίας, τής 
συναφθείσης έν Σικάγω τω 1944. 
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"Αρθρον 14 
1. "Εκαστον Συμβαλλόμενο ν Κράτος δύναται να καταγγείλη την 

ίσχύν της παρούσης Συμβάσεως, δι' εγγράφου έπι τούτω πράξεως 
κοινοποιουμένης προς τάς παρ' αΐς ή κατάθεσις των οργάνων επι
κυρώσεως και προσχωρήσεως Κυβερνήσεις. 

2. Ή καταγγελία άρχεται ισχύουσα μετά πάροδον εξ μηνών άπό 
* της ημερομηνίας της λήψεως της επί τούτω κοινοποιήσεως ύπό τών 

τοιούτων Κυβερνήσεων. 
ΕΙΣ ΠΙΣΤΙΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ οί κάτωθι υπογεγραμμένοι Πληρε

ξούσιοι 'Αντιπρόσωποι, δεόντως προς τούτο εξουσιοδοτημένοι ύπό 
τών Κυβερνήσεων των, υπέγραψαν την παρουσαν Σύμβασιν. 

ΕΓΕΝΕΤΟ έν Χάγη, σήμερον τη δεκάτη έκτη ήμερα του μηνός 
Δεκεμβρίου, εν ετει χίλια έννεακόσια έβδομήκοντα, εις τρία πρωτό
τυπα, ενός εκάστου συντεταγμένου ε'ις τέσσερα αυθεντικά κείμενα, 

* ε'ις τήν Άγγλικήν, την Γαλλικήν, τήν Ρωσσικήν και την Ισπανική ν 
γλώσσαν. 


